
Materiał nauczania 2
Proszę uważnie przeczytać informacje zawarte materiale nauczania.

Temat:Tynki z płyt gipsowo-kartonowych.
Mocowanie płyt g/k do podłoża, cięcie i wycinanie otworów.

Warte przeczytania- najlepsza ściąga
https://knauf.pl/files/products_db/files/knauf-sucha-zabudowa-bez-tajemnic--katalog-pl-5200_20190
82808.pdf

https://knauf.pl/files/products_db/files/knauf-sucha-zabudowa-bez-tajemnic--katalog-pl-5200_2019082808.pdf
https://knauf.pl/files/products_db/files/knauf-sucha-zabudowa-bez-tajemnic--katalog-pl-5200_2019082808.pdf




SUCHE TYNKI - ZALETY

Suche tynki to płyty gipsowo-kartonowe, przyklejone do murowanej lub betonowej
ściany za pomocą kleju gipsowego Knauf Perlfix T. To dobry sposób na wykończenie
ścian, kiedy chcemy uniknąć tak zwanych prac mokrych. To właśnie dlatego płyty
gipsowe na ścianach nazywa się suchymi tynkami. Do wykonania suchych tynków
można użyć płyt gipsowo-kartonowych o grubości 9,5 mm lub 12,5 mm. Zaletą
suchych tynków jest możliwość szybkiego ułożenia. Po wyschnięciu kleju,
zaszpachlowaniu i wyschnięciu połączeń, ściana jest gotowa do malowania,
tapetowania lub położenia glazury.
UWAGA!
Płyt gipsowo-kartonowych nie wolno przyklejać do sufitów. W tym wypadku
konieczne jest zawsze montowanie płyt na profilach metalowych – montowanie
sufitów podwieszanych. Płyt nie należy też kleić na powierzchniach skośnych.

SUCHE TYNKI - ZASTOSOWANIE

Suche tynki można wykonać we wszystkich pomieszczeniach, trzeba jednak pamiętać
o wyborze odpowiedniego rodzaju płyt. W pokojach wystarczy standardowa płyta
gipsowo-kartonowa. W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak
kuchnia czy łazienka, lepiej zastosować płytę impregnowaną.

SUCHE TYNKI - O CZYM PAMIĘTAĆ?

Przy wykonywaniu suchych tynków należy pamiętać o kilku podstawowych
zasadach:

1. Ściany należy zawsze zagruntować przed klejeniem płyt.

2. Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych (spoinowanie i szpachlowanie),
należy odczekać, aż klej pod płytami gipsowo-kartonowymi całkowicie wyschnie.

3. Płyty należy przyciąć na wymiar o ok. 30 mm krótszy, niż wysokość
pomieszczenia. Po przyklejeniu płyty z góry i z dołu należy zostawić szczeliny, które
umożliwią cyrkulację powietrza pod płytą i prawidłowe schnięcie kleju. Szczelina
przy suficie powinna mieć około 10 mm, od podłogi około 20 mm.

4. Korygowanie ustawienia płyt należy przeprowadzić nie później, niż 10 minut od
ich przyklejenia.

5. Grubość placka kleju po przyklejeniu nie powinna być większa niż 2 cm, a odstępy
między nimi muszą być odpowiednio dobrane do rodzaju ściany, na której
wykonujemy suche tynki.

Proszę obejrzeć film.
https://knauf.pl/filmy/jak-wykonac-suche-tynki
i przeczytać informacje „Wykonanie krok po kroku”

https://knauf.pl/filmy/jak-wykonac-suche-tynki


Posługując się miarą i ołówkiem wyznacz punkt, który będzie środkiem otworu.

Przygotuj niezbędne narzędzia do montażu:

-miara zwijana i ołówek do wyznaczenia punktu montażu

-przyrząd do wycinania otworów w płytach gipsowo-kartonowych wraz z wiertarką

-piła otwornica

( gipsowo/ kartonowych)
Przyrządem do wykonywania otworów wytnij w płycie gipsowo-kartonowej koło o wymaganej
średnicy

Temat: Spoinowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych.
Proszę obejrzeć film.

https://knauf.pl/filmy/jak-wykonac-spoinowanie-plyt-gipsowo-kartonowych

i przeczytać informacje „Wykonanie krok po kroku”

http://www.siniat.pl/pl-pl/produkty-i-systemy/products?cc=/Products/P%C5%82yty/P%C5%82yty+gipsowo-kartonowe
https://knauf.pl/filmy/jak-wykonac-spoinowanie-plyt-gipsowo-kartonowych


Pytania należy odesłać do poniedziałku
01.02.2021

g/k- gipsowo/ kartonowych
1 Jakie są metody obróbki płyt g/k?między innymi str. 13
https://knauf.pl/files/products_db/files/knauf-sucha-zabudowa-bez-tajemnic--katalog-pl-52
00_2019082808.pdf

2 W jaki sposób kleimy płytę g/k za pomocą kleju gipsowego na
podłożach o nierówności do 2 cm?
3 W jaki sposób spoinujemy połączenia płyt g/k ?

jsuszek@ckz.swidnica.pl
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