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                                                 WSTĘP

Monter suchej zabudowy jest wykwalifikowanym pracownikiem 
świadczącym usługi budowlane, specjalizującym się w montażu systemów 
suchej zabudowy wnętrz. Sucha zabudowa to nowoczesne, lekkie kon-
strukcje budowlane wykorzystywane do wykańczania wnętrz budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej z zastosowaniem płyt gipsowo-
-kartonowych, płyt gipsowo-włókowych, gipsowych i cementowych. Są 
one montowane bezpośrednio lub z zastosowaniem konstrukcji z cienko-
ściennych profili stalowych. 

Podstawowe zadania zawodowe montera suchej zabudowy obejmują 
wykonywanie: ścian działowych i okładzin ściennych, sufitów podwiesza-
nych i okładzin sufitowych, zabudów poddaszy i obudów dachów, zabudów 
szybów instalacyjnych i szybów windowych, suchych podkładów podło-
gowych (jastrychów), elementów aranżacji wnętrz, remontów, konserwacji 
i naprawy elementów suchej zabudowy. Ponadto monter suchej zabudowy 
zabezpiecza na placu budowy materiały przeznaczone do montażu, kon-
troluje poprawność wykonanych prac, współdziała z wykonawcami robót 
towarzyszących, realizuje zadania w zespole oraz współpracuje z kierow-
nictwem i nadzorem budowy.

Wykonywanie zawodu montera suchej zabudowy wymaga dobrej 
sprawność fizycznej i manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spo-
strzegawczości oraz zmysłu równowagi. Pracownik w tym zawodzie powi-
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nien także posiadać umiejętność pracy w zespole zadaniowym, samodziel-
ność w wykonywaniu powierzonych zadań, cierpliwość, systematyczność, 
odporność na zmienne warunki środowiska pracy. Niektóre z systemów 
suchej zabudowy spełniają funkcje zabezpieczeń przeciwpożarowych, dla-
tego praca montera wymaga odpowiedzialności oraz dokładności wykona-
nia.

Praca montera suchej zabudowy wykonywana jest w pomieszczeniach 
zamkniętych, w różnych warunkach lokalowych, z reguły w pozycji stoją-
cej, często ręcznie z wykorzystaniem elektronarzędzi. 

Systemy suchej zabudowy znajdują współcześnie szerokie zastosowa-
nie w obiektach budowlanych: użyteczności publicznej (hotelach, centrach 
handlowych, biurach, obiektach sportowych) oraz budownictwie mieszka-
niowym (indywidualnym i zbiorowym). 

Monter suchej zabudowy znajduje zatrudniane w przedsiębiorstwach 
wykonujących roboty budowlane, wykończeniowe oraz remontowe. Może 
również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług mon-
tażu systemów suchej zabudowy wnętrz. 

Aby podjąć pracę w zawodzie monter systemów suchej zabudowy 
wskazane jest posiadanie, potwierdzonej przez uprawnioną do tego komi-
sję egzaminacyjną, kwalifikacji B.5. montaż systemów suchej zabudowy, 
zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
712905, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodo-
wego −	przestrzegać zasad montażu, użytkowania i demontażu rusztowań 
w robotach budowlanych.
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Podstawowe zasady BHP 
w technologii suchej zabudowy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 mar-
ca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pra-
cach transportowych. (Dz. U. nr 26, poz. 313 i nr 82, poz. 930 ze zm.) 
określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, wymagania dotyczą-
ce organizacji i sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych (z 
uwzględnieniem wymagań ergonomii), dopuszczalne masy przemieszcza-
nych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalne wartości 
sił niezbędne do przemieszczania przedmiotów.

Rozporządzenie ponadto podaje - za dyrektywą 90/262 - definicje 
podstawowych pojęć dotyczących ręcznego transportu ciężarów. Ilekroć 
więc w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ręcznych pracach transportowych - rozumie się przez to każdy 
rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub 
materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszcza-
nie ich poprzez: unoszenie, podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, 
przenoszenie, przesuwanie, przetaczanie lub przewożenie;

2) pracy dorywczej - rozumie się przez to ręczne przemieszczanie 
przedmiotów, ładunków lub materiałów nie częściej niż 4 razy na godzinę, 
jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę;

3) sprzęcie pomocniczym - rozumie się przez to środki mające na 
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celu ograniczenie zagrożeń i uciążliwości związanych z ręcznym prze-
mieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz ułatwienie wy-
konywania tych czynności; do środków tych zalicza się w szczególności: 
pasy, liny, łańcuchy, zawiesia, dźwignie, chwytaki, rolki, kleszcze, uchwy-
ty, nosze, kosze, legary, ręczne wciągniki i wciągarki, krążki i wielokrążki 
linowe, przestawne pochylnie, taczki i wózki.

W rozporządzeniu, w ślad za rozporządzeniem w sprawie ogólnych 
przepisów bhp, pracodawca został zobowiązany do stosowania odpowied-
nich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyelimi-
nowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeli-
minowania ręcznych prac transportowych, pracodawca - w celu zmniejsze-
nia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności 
- jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowni-
ków w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

Z kolei, w § 4 rozporządzenia minister pracy nałożył na pracodawcę 
obowiązek oceniania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywa-
niu ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:

1) masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka 
ciężkości;

2) warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i 
wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia;

3) organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy;
4) indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fi-

zyczna, wiek i stan zdrowia.
Ocena ryzyka powinna być dokonywana zarówno przy organizowaniu 

ręcznych prac transportowych, jak i po każdej zmianie organizacji tych 
pracy. Następnie, na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka 
zawodowego, pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające 
na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń.

Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych 
pracodawca jest obowiązany:

1) przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, w tym w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wyko-
nywania ręcznych prac transportowych, w trybie określonym w rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. nr 180, poz. 1860, ze zm. z 2005 r. Dz. U. nr 116, poz. 972);

2) zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego 



9

przedmiotu, w szczególności: jego masy i położenia jego środka ciężkości, 
zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona,

3) informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny 
ryzyka zawodowego, oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających 
urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.

4) W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania pracy jest nie-
prawidłowy i stwarza zagrożenia - pracodawca jest obowiązany wstrzymać 
te prace do czasu zastosowania odpowiednich działań eliminujących nie-
prawidłowości.

Organizacja ręcznych prac transportowych

Organizując prace transportowe należy brać pod uwagę konieczność 
unikania ręcznego podnoszenia i przenoszenia przedmiotów, gdy:

1) przedmiot jest zbyt ciężki, za duży, nieporęczny lub trudny do 
utrzymania;

2) przedmiot jest niestabilny lub jego zawartość może się przemiesz-
czać;

3) przedmiot jest usytuowany w sposób wymagający trzymania lub 
operowania w oddaleniu od tułowia pracownika, albo ma tendencję do wy-
ginania się lub owijania się wokół ciała pracownika;

4) kształt lub struktura przedmiotu może powodować urazy u pracow-
ników, zwłaszcza w przypadku zderzenia z tym przedmiotem;

5) wydatek energetyczny pracownika niezbędny do podniesienia i 
przemieszczenia przedmiotu przekracza 2000 kcal (8375 kJ) na zmianę ro-
boczą;

6) podniesienie i przemieszczenie przedmiotu może być wykonane 
tylko w wyniku skrętów tułowia;

7) pozycja pracownika wymaga pochylenia tułowia o kąt większy od 
45o lub ciało znajduje się w pozycji niestabilnej;

8) mogą wystąpić nagłe ruchy ładunku;
9) stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszcze-

nie przedmiotu na bezpiecznej wysokości lub przy prawidłowej pozycji 
pracownika;

10) podłoga lub powierzchnia, na której jest wykonywana praca trans-
portowa, jest nierówna, śliska, albo niestabilna lub ma różne poziomy, co 
wymusza przemieszczanie przedmiotu na różnych wysokościach;

11) przemieszczany ręcznie przedmiot ogranicza pole widzenia pra-
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cownika;
12) temperatura, wilgotność i wentylacja są niezgodne z obowiązują-

cymi przepisami.

Zgodnie z rozporządzeniem organizacja ręcznych prac transporto-
wych i stosowane

metody pracy powinny zapewnić w szczególności:
1) wystarczającą przestrzeń, zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i 

poziomej, umożliwiającą zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracowni-
ka podczas pracy;

2) wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-sz-
kieletowego pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z 
rytmem pracy wymuszonym procesem pracy;

3) ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania 
przedmiotów;

4) ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnie-
nie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek;

5) uwzględnienie wymagań ergonomii.

Przez “uwzględnienie wymagań ergonomii” należy (zgodnie z § 7 
rozporządzenia) w szczególności rozumieć, że:

1) przemieszczane przedmioty należy przenosić jak najbliżej ciała;
2) sposoby ręcznego przemieszczania przedmiotów powinny elimi-

nować ryzyko urazów, a w szczególności urazów kręgosłupa. Sposoby te 
powinny w szczególności wykluczać przemieszczanie przedmiotów, jeżeli:

W czynności te mogą być wykonywane tylko za pomocą skrętu tuło-
wia,

W istnieje możliwość wystąpienia nagłych ruchów przemieszczanego 
przedmiotu,

W ciało pracownika znajduje się w niestabilnej pozycji lub pochylenie 
tułowia pracownika przekracza 45°.

Przedmiot przemieszczany ręcznie nie powinien ograniczać pola wi-
dzenia pracownika. Przedmioty nieporęczne lub trudne do uchwycenia i 
utrzymania powinny być przemieszczane przy użyciu sprzętu pomocnicze-
go odpowiednio dobranego do ich wielkości, masy i rodzaju, zapewniają-
cego bezpieczne i dogodniejsze wykonywanie pracy.

Przy pracach związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów 
należy zapewnić (§ 8) wystarczającą przestrzeń, zwłaszcza w płaszczyźnie 
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poziomej, umożliwiającą zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracowni-
ka podczas pracy.

Niedopuszczalne jest w związku z tym ręczne przemieszczanie przed-
miotów przez pomieszczenia, schody, korytarze albo drzwi zbyt wąskie 
w stosunku do rozmiarów tych przedmiotów, jeżeli stwarza to zagrożenia 
wypadkowe. Powierzchnia, po której są przemieszczane ręcznie przedmio-
ty, powinna być równa, stabilna i nieśliska, a przejścia, drogi transportowe 
oraz tory i torowiska, po których są przemieszczane przedmioty, powinny 
spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w szcze-
gólności w przywoływanym wyżej rozporządzeniu w sprawie ogólnych 
przepisów bhp.

Pracodawca, u którego wykonywane są prace związane z ręcznym 
przemieszczaniem przedmiotów nieporęcznych (jak np. dużych rozmia-
rów płyty gipsowo-kartonowe, czy inne elementy budowlane), niestabil-
nych, ze zmiennym środkiem ciężkości i innych, które z powodu ich masy, 
kształtu lub właściwości mogą spowodować zagrożenie wypadkowe, ma 
obowiązek – nałożony art. 2374 § 2

Kodeksu pracy – opracowania instrukcji określającej szczegółowe za-
sady bezpiecznego postępowania przy przemieszczaniu takich przedmio-
tów.

Instrukcja ta powinna określać w szczególności następujące sposoby 
postępowania przy przemieszczaniu tych przedmiotów:

1) przedmiot nieporęczny lub trudny do utrzymania powinien być 
przemieszczany przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomocniczego za-
pewniającego bezpieczeństwo podczas pracy;

2) przedmioty, których środek ciężkości po ustawieniu w pozycji do 
podnoszenia i po podniesieniu znajdowałby się powyżej połowy wysoko-
ści przedmiotu, nie powinny być przenoszone ręcznie, chyba że do prze-
niesienia przedmiotu zastosowano uchwyty znajdujące się powyżej środka 
ciężkości;

3) zwoje taśmy, drutu, kabla itp. przedmioty podczas ich przenoszenia 
powinny być zabezpieczone przed rozwinięciem i wyginaniem;

4) w razie konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego w odle-
głości większej niż 30 cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopusz-
czalną masę przedmiotu przypadającą na jednego pracownika, określoną 
w § 13 ust. 1 rozporządzenia, lub zapewnić wykonywanie tych czynności 
przez co najmniej dwóch pracowników.
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Ostre, wystające elementy przedmiotów przemieszczanych powinny 
być zabezpieczone w sposób zapobiegający powstawaniu urazów, a opa-
kowania przedmiotów przemieszczanych ręcznie powinny być wykonane 
z odpowiednio wytrzymałych materiałów oraz nie powinny stwarzać za-
grożeń wypadkowych związanych w szczególności z ich kształtem, w tym 
ostrymi krawędziami. Jeżeli kształt lub rozmiar opakowania przeznaczone-
go do ręcznego przemieszczania przedmiotów utrudnia lub uniemożliwia 
bezpieczne ich przemieszczanie, opakowanie takie powinno być wypo-
sażone w odpowiednie uchwyty. Sposób rozmieszczenia przedmiotów w 
opakowaniach powinien zapewnić ich stabilność podczas przemieszczania.

Niedopuszczalne jest przenoszenie i przetaczanie przedmiotów (§ 12) 
po pochylniach, nie związanych w sposób stały z konstrukcją budynku, o 
kącie nachylenia ponad 15°, oraz przenoszenie po schodach o kącie nachy-
lenia ponad 60°. Maksymalne nachylenie pochylni związanych z budyn-
kiem oraz na drogach transportowych i w magazynach określają odrębne 
przepisy. Ponadto niedopuszczalne jest przebywanie pracownika między 
legarami podczas przetaczania przedmiotów po pochyło ustawionych le-
garach.

Wymagania dotyczące przemieszczania ciężarów przez jednego 
pracownika

Zgodnie z §§ 13-15 rozporządzenia, masa ciężarów podnoszonych i 
przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać:

1) 30 kg - przy pracy stałej;
2) 50 kg - przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie prze-
kraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekracza-
jącą 25 m.

Natomiast podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła 
użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu 
nie może przekraczać wartości 300 N - przy pchaniu (np. taczek) i 250 N 
- przy ciągnięciu (np. wózka), przy czym podane wartości określają skła-
dową siły mierzoną równolegle do podłoża.

Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów 
urządzeń służących do ręcznego przemieszczania przedmiotów (w szcze-
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gólności dźwigni, korb, kół) nie mogą przekraczać 250 N - w przypadku 
obsługi oburęcznej lub 120 N - w przypadku obsługi jednoręcznej.

Dopuszczalne jest ręczne przetaczanie przedmiotów o kształtach okrą-
głych (w szczególności beczek, rur o dużych średnicach), pod warunkiem 
zachowania wartości sił wyżej określonych, a ponadto przy spełnieniu na-
stępujących wymagań:

1) masa ręcznie przetaczanych przedmiotów po terenie poziomym nie 
może przekraczać 300 kg na jednego pracownika;

2) masa ręcznie wtaczanych przedmiotów na pochylnie przez jednego 
pracownika nie może przekraczać 50 kg.

Zespołowe przenoszenie przedmiotów

Zgodnie z § 17 przenoszenie przedmiotów, których długość przekra-
cza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem, 
że masa przypadająca na jednego pracownika nie będzie przekraczała 25 
kg - przy pracy stałej lub 42 kg – przy pracy dorywczej.

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić dobór 
pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika do-
świadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego 
przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym 
celu przez pracodawcę, a także odstępy pomiędzy pracownikami, wyno-
szące co najmniej 0,75 m, oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomoc-
niczego.

Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać 
się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport 
takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad po-
ziom podłoża. W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach ta-
kich przedmiotów należy zapewnić, aby pracownicy:

1) podnosili i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na ko-
mendę;

2) znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu;
3) używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona.
Uwaga: Niedopuszczalne jest zespołowe przemieszczanie przedmio-

tów o masie przekraczającej 500 kg i na odległość przekraczającą 25 m.

Przemieszczanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych
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Organizacja i metody prac związanych z ręcznym przemieszczaniem 
materiałów mogących stwarzać zagrożenia w związku z ich właściwościa-
mi (żrących, trujących, pylących) zostały określone w § 19-20 rozporzą-
dzenia. Stosowane metody powinny eliminować lub ograniczać te zagro-
żenia.

Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika mate-
riałów ciekłych: gorących, żrących albo o właściwościach szkodliwych dla 
zdrowia, których masa wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg.

Balony szklane z kwasami lub innymi cieczami żrącymi powinny być 
przewożone na specjalnych wózkach. W wyjątkowych przypadkach balo-
ny te mogą być przenoszone przez dwóch pracowników w odpowiednio 
wytrzymałych koszach z uchwytami.

Niedopuszczalne jest przenoszenie takich balonów na plecach lub 
przed sobą.

Transport ciężarów za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz 
taczek

Zgodnie z § 21 rozporządzenia dopuszczalna masa ładunku prze-
mieszczanego przez jednego pracownika na wózku po terenie płaskim o 
twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:

1) 350 kg – na wózku 2-kołowym,
2) 450 kg – na wózku 3-lub 4- kołowym.
Przy przemieszczaniu ładunku, przez jednego pracownika, na wózku 

po pochyleniach większych niż 5%, masa ładunku łącznie z masą wózka, 
nie może przekraczać:

1) 250 kg – na wózku 2-kołowym;
2) 350 kg - na wózku 3- lub 4-kołowym.
3) Rozporządzenie zabrania ręcznego przemieszczania ładunków na 

wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odle-
głość większą niż 200 m. Należy wówczas stosować transport mechanicz-
ny.

Poruszane ręcznie wózki i taczki powinny zapewniać stabilność przy 
załadunku i rozładunku. Wózki popychane lub ciągnione po szynach oraz 
wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny mieć sprawnie 
działające hamulce.

Zgodnie z § 22 rozporządzenia masa ładunku przemieszczanego na 
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wózku szynowym po terenie poziomym, łącznie z masą wózka, nie może 
przekraczać 600 kg na pracownika. Natomiast przy przemieszczaniu ła-
dunku na wózku po torach o pochyleniu większym niż 2% - masa ładun-
ku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 450 kg na pracownika. 
Ponadto odległość między pojedynczymi wózkami na pochyleniach torów 
powinna wynosić co najmniej 25 m, a pomiędzy zestawami złożonymi z 
kilku wózków - co najmniej 50 m.

Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunków na wózkach szyno-
wych na pochyleniach torów większych niż 4% oraz na odległość przekra-
czającą 400 m.

Hamulce wózków szynowych przemieszczanych w zestawie powinny 
być sprawne, tak aby gwarantowały szybkie zatrzymanie zestawu. Wszyst-
kie wózki wchodzące w skład zestawu powinny być ze sobą połączone. 
Wózki-wywrotki powinny posiadać sprawnie funkcjonujące urządzenia za-
bezpieczające przed przypadkowym przechyleniem się koleby lub skrzyni 
oraz urządzenia do unieruchomienia wózków w czasie przechylania koleby 
lub skrzyni.

Sposób ładowania oraz rozmieszczenia ładunków na wózkach i tacz-
kach powinien zapewniać ich równowagę i stabilność podczas przemiesz-
czania. Przedmioty przewożone na wózkach nie powinny wystawać poza 
obrys wózka i przysłaniać pola widzenia.

W wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przewożenie przed-
miotów bez spełnienia tych wymagań, o ile praca odbywa się pod nadzo-
rem zapewniającym bezpieczne jej wykonanie, np. przez osobę obserwu-
jącą teren przed pchanym wózkiem i będącą w bezpośrednim kontakcie z 
pracownikiem pchającym wózek.

Masa ładunku transportowanego na taczce, łącznie z masą taczki, 
zgodnie z § 24 rozporządzenia, nie może przekraczać: 100 kg - po twardej 
nawierzchni i 75 kg – po nawierzchni nieutwardzonej. Rozporządzenie nie 
dopuszcza przemieszczania ładunku na taczce po pochyleniach większych 
niż 8% oraz na odległość przekraczającą 200 m.

Przemieszczanie ładunków przy użyciu ręcznie napędzanych 
dźwignic

Dźwignice to grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących 
do przemieszczania pionowego, poziomego lub wypadkowej tych kierun-



16

ków, ciężarów (w tym zwierząt i ludzi) na niewielkie odległości, w ruchu 
przerywanym. Do najprostszych dźwignic napędzanych ręcznie należy 
dźwignia prosta, żuraw i kołowrót. Eliminują one lub zmniejszają wysiłek 
fizyczny pracownika przy podnoszeniu oraz przenoszeniu przedmiotów w 
żądane miejsce. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bli-
skiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.

Uwaga: Dźwignice powinny mieć wyraźne oznakowanie określające 
ich dopuszczalny udźwig.

Stosowane do przemieszczania ładunków krążki, wielokrążki i wcią-
gniki powinny być przymocowane do belek, haków, dźwigarów lub innych 
konstrukcji mających odpowiednią wytrzymałość i w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy, a wciągarki i przyciągarki powinny być przymoco-
wane do podłoża w sposób zabezpieczający przed ich przemieszczaniem 
podczas pracy.

Wciągarki i przyciągarki powinny być wyposażone w sprawne ha-
mulce oraz urządzenia uniemożliwiające ruch wsteczny wału lub bębna. 
Stosowane we wciągarkach i przyciągarkach krążki i liny powinny być tak 
dobrane, aby niemożliwe było zakleszczenie lub zsunięcie się liny.

Elementy układów cięgnowych (w tym np. liny) stosowanych pod-
czas przemieszczania ładunków powinny spełniać wymagania określone w 
Polskich Normach, jak np. seria norm PN-EN 12385:2008 Liny stalowe. 
Bezpieczeństwo.Definicje, oznaczenie i klasyfikacja.

Niedopuszczalne jest używanie lin i łańcuchów uszkodzonych lub o 
niedostatecznej wytrzymałości albo niewłaściwie zamocowanych. Dłu-
gość liny lub łańcucha powinna być tak dobrana, aby przy rozwinięciu, 
niezbędnym do przemieszczenia ładunku, pozostały na bębnie co najmniej 
2 zwoje.

Sposób zamocowania ładunku na haku powinien zapobiegać jego 
upadkowi lub gwałtownej zmianie położenia. Podnoszenie lub opuszcza-
nie ładunków w miejscu przebywania pracowników powinno być poprze-
dzone sygnałem ostrzegawczym.

Przebywanie pracowników pod zawieszonym ładunkiem jest niedo-
puszczalne.

Przepisy bhp dotyczące dźwigania ciężarów przez kobiety

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące dźwigania cię-
żarów przez kobiety określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10 wrze-
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śnia1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szko-
dliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 1996 r. nr 114, poz. 545, ze zm. 
02.127.1092). Rozporządzenie to zakazuje zatrudniania kobiet przy pra-
cach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wymienionych 
w wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowiącym załącznik do roz-
porządzenia.

Część pierwsza tego załącznika dotyczy prac związanych z wysiłkiem 
fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała. Rozpo-
rządzenie zabrania wykonywania przez kobiety:

1) wszystkich prac, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą 
fizyczną mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, 
przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą;

2) prac wymienionych w pkt 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 
określonych w nich wartości;

3) prac w pozycji wymuszonej;
4) prac w pozycji stojącej – trwającej łącznie ponad 3 godziny w cza-

sie zmiany roboczej.
Wymagania bhp dotyczące dźwigania ciężarów przez pracowni-

ków młodocianych

Młodociany – to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 
lat. Przepisy bhp dotyczące ręcznego dźwigania ciężarów przez młodo-
cianych (np. podczas nauki zawodu) są określone w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mło-
docianym (Dz. U. z 1990 r. nr 85, poz. 500; ze zm. 92.01.01, 98.105.658, 
02.127.1091).

Przepisy bhp dotyczące używania wełny mineralnej

Wełna mineralna jest materiałem izolacyjnym wykonanym z włókien 
waty szklanej, wełny skalnej (kamiennej) lub wełny żużlowej, zwykle ze-
spojonych małą ilością wulkanizowanej żywicy termoutwardzalnej. Wełna 
mineralna jest zwykle obojętna, mieszalna z innymi materiałami i stano-
wi niewielkie lub nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia. Jest ona 
jednak klasyfikowana jako drażniąca dla skóry, ponieważ w niewielkiej 
ilości przypadków wyroby zawierające wełnę mineralną mogą powodować 
krótkotrwałe nieprzyjemne, mechaniczne uczucie swędzenia wywoływane 
przez szorstkie włókna w produkcie. Niniejsze wytyczne ukazują, w jaki 



18

sposób ograniczyć do minimum podobne skutki.

Zwalczanie zapylenia i ekspozycja 

Według Przepisów CHIP wełna mineralna jest klasyfikowana jako 
drażniąca dla skóry i obecnie stosuje się do niej Maksymalną Granicę Eks-
pozycji (MEL) wynoszącą 5 mg / m3 zapylenia całkowitego, średnia wa-
żona czasu 8 godzin. W większości zastosowań granica ta nie jest osiągana, 
jednak każde wykorzystanie wyrobu po raz pierwszy do danego celu nale-
ży ocenić pod względem zgodności z normami COSHH. Przykłady zasto-
sowań, w których wartość MEL może zostać przekroczona, i gdzie ochrona 
dróg oddechowych może być wymagana, obejmują stosowanie wełny lot-
nej na poddaszach oraz instalowanie lub usuwanie izolacji w przestrze-
niach zamkniętych o ograniczonej wentylacji. Usuwanie starej izolacji ze 
zbiorników gorących może wymagać większej ostrożności. 

Podczas przycinania wełny mineralnej zaleca się stosowanie ostrych 
noży lub narzędzi ręcznych. Nie należy używać narzędzi z napędem me-
chanicznym lub elektrycznym, chyba że zapewniona zostanie również lo-
kalna wentylacja wywiewna (wyciąganie), mająca ograniczyć wytwarza-
nie pyłu. Do sprzątania po zakończeniu pracy związanej ze stosowaniem 
wełny mineralnej należy używać próżniowych urządzeń czyszczących 
albo nawilżyć miejsce pracy wodą rozpyloną w celu zapobieżenia przedo-
stania się pyłów do powietrza. Odpady zawierające wełnę mineralną nie są 
klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i mogą być usuwane na zwykłe 
wysypiska odpadów, jednak zaleca się umieszczenie ścinków i zmiotek 
przeznaczonych do usunięcia w plastikowych torbach.

Ochrona osobista i higiena 

Ochrona dróg oddechowych: Pomimo, że włókna wełny mineralnej 
nie są związane z chorobami układu oddechowego, to w wyniku używania 
zawierających je materiałów, zwłaszcza na poddaszach i w przestrzeniach 
zamkniętych, może dojść do wytwarzania lub uwalniania pyłu. Należy 
unikać wdychania pyłu w jakiejkolwiek postaci. Podczas wykonywania 
podobnych prac należy nosić odpowiednią jednorazową maskę na twarz, 
spełniającą wymagania normy BS EN149 typ FFP1 lub FFP2.
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Materiały i narzędzia 
stosowane w technologii suchej zabudowy

Płyty gipsowo-kartonowe powstają poprzez połączenie rdzenia gip-
sowego z okładzinami z kartonu. Gips skutecznie przejmuje naprężenia 
ściskające, natomiast jego wytrzymałość na rozciąganie jest wielokrotnie 
mniejsza. Rolą kartonu jest przejmowanie naprężeń rozciągających. Po-
wstały w ten sposób ustrój pracuje podobnie do żelbetu, w którym beton 
(gips) przejmuje ściskanie a pręty zbrojenia (karton) rozciąganie.

Rys. 1. Przekrój poprzeczny płyty g-k.

Gips jest tworzywem o porowatej strukturze i wysokim podciąganiu 
kapilarnym wody. Od bardzo dawna znana jest i ceniona zdolność gipsu 
do regulacji wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Zdolność 
ta wynika ze wspomnianej wcześniej chłonności wody oraz z unikalnej 
wśród materiałów budowlanych zdolności szybkiego wysychania poprzez 
jej odparowanie. To zjawisko zachodzi w gipsie wtedy, kiedy wilgotność 
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względna powietrza obniża się. To dzięki tej właściwości gipsu w pomiesz-
czenia, w których go zastosowano panuje dobrym mikroklimat o ustabili-
zowanej wilgotności względnej powietrza.

Inną cechą gipsu (czyli wykrystalizowanego siarczanu wapnia z udzia-
łem dwóch cząsteczek wody) jest zdolność utrzymywania w czasie pożaru 
temperatury powierzchni ściany czy sufitu w okolicy 1200C aż do momen-
tu odparowania całej, krystalicznie związanej wody. Cecha ta jest wyko-
rzystywana przy budowie zabezpieczeń ogniowych z wykorzystaniem płyt 
g-k.

Karton stanowi warstwę okładzinową na powierzchni płyty g-k. Zada-
niem jego jest przejmowanie naprężeń rozciągających powstałych przy zgi-
naniu płyty. Karton jest produkowany w formie wstęgi wyciąganej z pulpy 
celulozowej. Ze względu na metodę produkcji ilość włókienek celulozy 
równoległych do długości wstęgi jest zdecydowanie większa aniżeli w in-
nych kierunkach. Karton pokrywa obydwie strony płyty oraz dwie krawę-
dzie podłużne natomiast krawędzie poprzeczne nie są obłożone kartonem.

W czasie produkcji płyt gipsowo-kartonowych stosuje się szereg dodat-
ków do gipsu, które decydują o cechach gotowych płyt. Dla zwiększenia 
odporności płyt na działanie ognia dodawane jest cięte włókno szklane. Aby 
umożliwić stosowanie płyt w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej 
wilgotności do rdzenia gipsowego dodaje się środki hydrofobowe zmniejsza-
jące nasiąkliwość. Przy równoczesnym dodawaniu substancji hydrofobo-
wych i włókna szklanego uzyskuje się płyty o podwyższonej odporności na 
działanie ognia i o zmniejszonej chłonności wilgoci.

Polska Norma PN-EN 520: 2006 (poprzednio obowiązywała norma 
PN-B-79405: 1997) obejmuje swoim zakresem, między innymi, płyty 
o następujących wymiarach: 

– grubość 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm; 
– szerokość: 600; 625; 900; 1200 i 1250 mm. 
Typowa długość: od 2000 do 4000 mm lecz dopuszczalne są i inne 

długości.

Typy płyt gipsowo-kartonowych:

Typ A – płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wil-
gotności względnej powietrza nie większej niż 70%;



21

względna powietrza obniża się. To dzięki tej właściwości gipsu w pomiesz-
czenia, w których go zastosowano panuje dobrym mikroklimat o ustabili-
zowanej wilgotności względnej powietrza.

Inną cechą gipsu (czyli wykrystalizowanego siarczanu wapnia z udzia-
łem dwóch cząsteczek wody) jest zdolność utrzymywania w czasie pożaru 
temperatury powierzchni ściany czy sufitu w okolicy 1200C aż do momen-
tu odparowania całej, krystalicznie związanej wody. Cecha ta jest wyko-
rzystywana przy budowie zabezpieczeń ogniowych z wykorzystaniem płyt 
g-k.

Karton stanowi warstwę okładzinową na powierzchni płyty g-k. Zada-
niem jego jest przejmowanie naprężeń rozciągających powstałych przy zgi-
naniu płyty. Karton jest produkowany w formie wstęgi wyciąganej z pulpy 
celulozowej. Ze względu na metodę produkcji ilość włókienek celulozy 
równoległych do długości wstęgi jest zdecydowanie większa aniżeli w in-
nych kierunkach. Karton pokrywa obydwie strony płyty oraz dwie krawę-
dzie podłużne natomiast krawędzie poprzeczne nie są obłożone kartonem.

W czasie produkcji płyt gipsowo-kartonowych stosuje się szereg dodat-
ków do gipsu, które decydują o cechach gotowych płyt. Dla zwiększenia 
odporności płyt na działanie ognia dodawane jest cięte włókno szklane. Aby 
umożliwić stosowanie płyt w pomieszczeniach o okresowo podwyższonej 
wilgotności do rdzenia gipsowego dodaje się środki hydrofobowe zmniejsza-
jące nasiąkliwość. Przy równoczesnym dodawaniu substancji hydrofobo-
wych i włókna szklanego uzyskuje się płyty o podwyższonej odporności na 
działanie ognia i o zmniejszonej chłonności wilgoci.

Polska Norma PN-EN 520: 2006 (poprzednio obowiązywała norma 
PN-B-79405: 1997) obejmuje swoim zakresem, między innymi, płyty 
o następujących wymiarach: 

– grubość 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm; 
– szerokość: 600; 625; 900; 1200 i 1250 mm. 
Typowa długość: od 2000 do 4000 mm lecz dopuszczalne są i inne 

długości.

Typy płyt gipsowo-kartonowych:

Typ A – płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wil-
gotności względnej powietrza nie większej niż 70%;

Rys. 2. Schemat produkcji płyt gipsowo-kartonowych. 1. Gips dostarczany do fabryki ma wil-
gotność ok. 10%. 2. W procesie prażenia (kalcynacji, tj. odciągania wody) powstaje 
półwodny siarczan wapnia. 3. W mikserze następuje połączenie półwodnego siarczanu 
wapnia, wody oraz dodatków uszlachetniających (modyfikujących). 4. Na taśmie po-
między dwiema wstęgami kartonu formowany jest rdzeń gipsowy, który w połączeniu 
z kartonem tworzy płytę g-k. 5. Specjalne urządzenia tną wstęgę na żądany wymiar. 
6. Płyty są suszone w suszarni i pakowane na palety.

Typ H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na dzia-
łanie wilgoci, do stosowania w pomieszczeniach o wilgot-
ności względnej powietrza do 70%. Stosowana również 
w pomieszczeniach o wilgotności powietrza do 85% jednak 
okres takiej wilgotności nie powinien przekraczać 10 godzin 
na dobę. Płyta H2 ma ograniczoną nasiąkliwość (do 10%), 
uzyskaną poprzez dodanie do rdzenia gipsowego środków 
hydrofobowych. Karton od strony licowej zwykle ma kolor 
zielony.

Typ F – płyta ognioochronna, przeznaczona do budowania przegród 
klasyfikowanych pod względem odporności ogniowej. Po-
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siada dodatek włókien szklanych poprawiających spójność 
rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur. 
Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgot-
ności względnej powietrza nie większej niż 70%.

Typ DF – płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród 
klasyfikowanych pod względem odporności ogniowej. Po-
siada dodatek włókien szklanych poprawiających spójność 
rdzenia gipsowego przy działaniu wysokich temperatur. 
Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgot-
ności względnej nie większej niż 70%. Płyta typu DF do-
datkowo charakteryzuje się kontrolowaną gęstością rdzenia 
gipsowego - minimum 800 kg/m3 (minimum 10kg/m2) dla 
płyt o grubości 12,5 mm. Karton od strony licowej może 
mieć kolor różowy.

Typ FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy 
płyt odpowiednio typu F i typu H2.

Typ DFH2 – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy 
płyt typu DF (GKF) i typu H2 (GKBI).

Norma przewiduje jeszcze inne typy płyt gipsowo-kartonowych.

Jedną z odmian płyt g-k są płyty gipsowo-włóknowe. Do ich produk-
cji stosuje się rozdrobnioną celulozę, wypełniacze oraz spoiwo, którym jest 
gips. Znajdują zastosowanie głównie w budownictwie szkieletowym, ale 
nie tylko.

Płyty gipsowo-włóknowe produkowane są z gipsu syntetycznego lub 
naturalnego oraz rozdrobnionego papieru makulaturowego w stosunku 80% 
do 20%. Składniki mieszane są ze sobą, a następnie nasączane wodą i pra-
sowane pod wysokim ciśnieniem. Taką płytę budowlaną używa się do su-
chej zabudowy wnętrz. Cechuje ją jednorodna struktura materiału, w którym 
włókna celulozowe pełnią funkcję zbrojenia. Różni to ją od płyty gipsowo-
-kartonowej, w której element nośny płyty stanowi zewnętrzna warstwa - 
karton. Jednorodna struktura płyty gipsowo-włóknowej ułatwia obróbkę 
materiału oraz montaż wykonywanych z niej konstrukcji. Użycie wkrętów, 
gwoździ czy pneumatycznie wbijanych klamer nie stanowi zagrożenia dla 
krawędzi płyt. Płytę cechuje dużą wytrzymałość mechaniczna.
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Odmiany krawędzi płyt g-k

Podłużne krawędzie płyt obłożone kartonem mogą być różnie kształ-
towane w zależności od przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferencji.

Rys. 3. Typy krawędzi: (A) PRO, (B) NS, (C) KS, (D) KPOS, (E) KP

Polska Norma PN-EN 520:2006 przewiduje następujące rodzaje kra-
wędzi:

KS – płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia 
styków pomiędzy płytami, wymagają stosowania systemo-
wych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoinę.

NS – płyty o krawędzi spłaszczonej, odmiana krawędzi KS 
o mniejszym kącie spłaszczenia.
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PRO – odmiana krawędzi KS o niskim i równoległym profilu 
spłaszczenia.

KPOS – płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane 
są do szpachlowania styków pomiędzy płytami, mogą być 
spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz 
z taśmą zbrojącą spoinę lub jedynie w przypadku krawędzi 
podłużnych specjalnymi, systemowymi masami szpachlo-
wymi przeznaczonymi do stosowania bez taśmy.

KP – płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na 
styk bez szpachlowania ich połączeń. 

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi. 

Krawędzie cięte

Krawędzie cięte w płytach gipsowo-kartonowych uzyskane są w sku-
tek przycinania fabrycznych płyt g-k. 

Rys. 4. Spoinowanie krawędzi ciętej sfazowanej pod kątem 45 stopni taśmą papierową lub 
z włókna szklanego wtopioną w masę szpachlową

W miejscu cięcia ukazuje się odsłonięty rdzeń gipsowy. Przed monta-
żem takich docinanych fragmentów płyt g-k konieczne jest docięte krawę-
dzie sfazować pod kątem około 45 stopni.
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Transport i składowanie płyt g-k 
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudo-

wy można zapewnić stosując odpowiednie zasady postępowania z płytami 
g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montażu. 

1) Płyty g-k przenosimy krawędzią ciętą w pionie lub przewozimy na 
odpowiednio przystosowanych wózkach widłowych, paletach lub in-
nych wózkach transportowych. 

2) Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu, najlepiej pale-
cie lub na podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksimum co 
35 cm. Uwaga, nacisk 60 standardowych płyt g-k (paleta) na podłoże 
to około 600 kg/m2.

3) Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe należy 
chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt g-k zamoczo-
nych lub zawilgoconych.

Rys. 5. Sposób składowania płyt g-k.
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Profile stalowe i elementy montażowe

 Do wykonania ściany, sufitu, czy innej przegrody konieczne jest 
wybudowanie odpowiedniej konstrukcji (inaczej: rusztu). Do jej 
wykonania należy użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, 
produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (np. 

Rys.6. Rodzaje profili stalowych ich przekroje, od góry: UW, CW, CD, UD, UA
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ocynkowanej), profilowanej na zimno. Producenci, będący dostawcami 
kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują różne rodzaje 
profili. Profile systemowe produkowane są w oparciu o wymagania 
zawarte w normie PN-EN 14195 lub w obowiązujących aprobatach 
technicznych. Metalowe elementy systemu suchej zabudowy, takie 
jak: profile stalowe, wkręty muszą być składowane pod zadaszeniem 
i chronione przed zawilgoceniem.

Profile systemowe dzielone są na trzy grupy:
1) Profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich 

szkieletowych ścian działowych, okładzin ściennych i przedścianek, 
2) Profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych 

oraz okładzin ściennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. W obu po-
wyższych typach, grubość nominalna blachy stalowej profili ściennych 
i sufitowych wynosi 0,6 mm lub 0,55 mm, z tolerancją określoną przez 
dostawcę systemu,

3) Profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach dzia-
łowych oraz do wykonywania wzmocnień rusztu ścian w nietypowych 
rozwiązaniach. Zazwyczaj wykonane z blachy stalowej o grubości co 
najmniej 1,8 mm.

Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubość blachy i do-
stawcę systemów suchej zabudowy. Zastosowanie niesystemowych profili 
ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całe 
rozwiązanie (np. ścianę lub sufit) oraz utratę zdefiniowanych parametrów 
technicznych (takich jak odporność ogniowa, izolacyjność akustyczna 
i wytrzymałość mechaniczna).

Stosowanie profili o grubości nominalnej 0,5 mm wymaga opracowa-
nia odrębnego projektu technicznego uwzględniającego mniejszą sztyw-
ność profili.
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Tabela 1. Profile stalowe ścienne (h- wysokość profilu - szerokość środka ceownika, b - szerokość 
półek ceownika - w profilach „CW” szerokości półek nie są jednakowe, s- grubość blachy)

Tabela 2. Profil stalowy ościeżnicowy (h- wysokość profilu - szerokość środka ceownika, b - szero-
kość półek ceownika, s- grubość blachy)

Tabela 3. Profile stalowe sufitowe (h- wysokość profilu - szerokość środka ceownika, b - szero-
kość półek ceownika, s- grubość blachy)
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Wkręty

Zaliczamy do nich: blachowkręty, blachowkręty samonawiercające, 
wkręty do drewna. Wkręty używane w systemach suchej zabudowy powin-
ny pochodzić od jednego z czterech dostawców: Knauf, Siniat, Norgips, 
Rigips.

Rys. 7. Wkręty stosowane w suchej zabudowie wnętrz, od lewej: blachowkręt 3,5 mm, wkręt 
do blachy 3,5 mm, blachowkręt 4,2 mm, wkręt do drewna 3,5 mm, wkręt do blachy 3,5 
mm, wkręt do drewna 4,2 mm,

Akcesoria

Akcesoria używane w systemach suchej zabudowy powinny pocho-
dzić od jednego z czterech dostawców: Knauf, Siniat, Norgips, Rigips. Do 
akcesoriów zaliczamy: wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, łączniki 
krzyżowe, łączniki wzdłużne, elementy ES, itp.

Rys. 8. Akcesoria, od lewej: 1. Wieszak noniuszowy, 2. Wieszak noniuszowy, 3. Wieszak obro-
towy, 4. Wieszak z elementem naprężnym, 5. Łącznik krzyżowy, 6. Łącznik wzdłużny, 
7. Uchwyt ES
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Narzędzia

Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy 
w technologii suchej zabudowy: 
a) do cięcia płyty g-k używane są: 

– nóż z wymiennym ostrzem; 
– piła otwornica; 
– piła płatnica;

b) do mieszania ręcznego systemowego gipsu szpachlo-
wego używamy kielnię i wiadro plastikowe zaś do me-
chanicznego wolnoobrotową mieszarkę z mieszadłem;

c) do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k po-
wszechnie stosowane są: łata, poziomica laserowa lub 
tradycyjna, młotek gumowy;

d) do przykręcania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z re-
gulacją głębokości wkręcania;

e) narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa 
metalowa, papier ścierny lub siatka ścierna;

f) dodatkowo mogą być użyteczne: 
– strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k);
– sznurek malarski (do trasowania).
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Masy szpachlowe 

Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego połączeń pomiędzy 
płytami g-k oraz do wypełniania uszczelnień obwodowych na połączeniu 
ściany lub sufitu z konstrukcją budynku należy stosować systemowe masy 
szpachlowe. 

Systemowe masy szpachlo-
we oferowane są przez dostawców 
kompletnych systemów suchej za-
budowy. Masy te produkowane są 
w oparciu o wymagania zawarte 
w normie PN-EN 13963.

Wyróżniamy 4 typy mas szpa-
chlowych:
– masa szpachlowa konstruk-
cyjna do stosowania z taśmą zbro-
jącą;
– masa szpachlowa finiszowa;
– masa szpachlowa dwufunk-
cyjna (konstrukcyjna i finiszowa);

– masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbroją-
cej do krawędzi KPOS. 

Taśmy 

Według zaleceń dostawców systemów suchej zabudowy wnętrz, na 
połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, 
KS i KPOS), mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Ta-
śma spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na krawędziach łączo-
nych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o krawędziach typu 
NS i PRO oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową („na 
mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. W [przypadku uży-
cia taśmy „fizelinowej” lub papierowej należy sprawdzić czy zostały wkle-
jone na połączeniach na „mokry gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) mię-
dzy płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) można szpa-
chlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie 
przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej. 
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Szpachlowanie 
połączeń poziomych 
między płytami g-k, 
tj. krawędzi „ciętych” 
wykonywane jest 
z zastosowaniem taśm 
spoinowych typu „fi-
zelinowego” lub pa-
pierowej wklejanych 
na „mokry gips”.

Tynki gipsowe

Głównymi skład-
nikami tynków gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakości gips, 
kruszywo kalibrowane (średnica do 1,2 mm) i wiele uszlachetniających 
dodatków jak plastyfikatory i opóźniacze. Takie mieszanki są dostarczane 
do składów budowlanych lub na plac budowy albo jako gotowe, przygoto-
wane fabrycznie mieszanki tynkarskie, albo gotowe do zmieszania z wodą 
w workach o różnej wadze. Tu warto zaznaczyć, że tynki gipsowe produ-
kuje się w dwóch wersjach technologicznych:

– tynki maszynowe, które wykonuje się na budowach przy zastoso-
waniu specjalnych agregatów tynkarskich, 

– tynki ręczne, preferowane przy wykonawstwie prac remonto-
wych z niewielkimi powierzchniami do otynkowania (np. do 50 
m2).

Tynk gipsowy jest określany mianem - tynk „ciepły”. Na popularność 
technologii mokrych tynków gipsowych wpływa wydajność prac tynkar-
skich. 

Kleje gipsowe

Nieodzownym elementem technologii suchej zabudowy z wykorzy-
staniem płyt gipsowo-kartonowych jest klej gipsowy. Klej gipsowy to goto-
we suche spoiwo gipsowe o wyeksponowanych parametrach technicznych 
i użytkowych predysponujących go do szybkiego precyzyjnego i trwałego 
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przyklejenia płyt. Głów-
ne zastosowanie kleju 
gipsowego, to przykle-
janie płyt gipsowo-kar-
tonowych wewnątrz po-
mieszczeń do typowych 
podłoży ściennych z ce-
gły ceramicznej, silikato-
wej, betonu oraz betonu 
komórkowego.

Klej gipsowy pro-
dukowany jest na bazie 

gipsu naturalnego i wypełniaczy mineralnych oraz specjalnych komponen-
tów, które powodują, że powstaje zaprawa plastyczna, łatwa w obróbce 
o wydłużonym czasie wiązania, która odznacza się dobrą przyczepnością 
zarówno do podłoża, jak i płyt gipsowo-kartonowych. Klej gipsowy daje 
stabilność i długoletnią trwałość połączenia i jednocześnie nie niszczy włó-
kien celulozowych w kartonie płyty g-k. 

Montaż płyt gipsowo-kartonowych należy prowadzić zaprawą z kle-
ju gipsowego zgodnie z zaleceniami producentów płyt gipsowo-kartono-
wych. Zużycie kleju gipsowego uzależnione jest od staranności wykonania 
podłoża. 

Wylewki

Systemowe, płynne jastrychy produkowane na bazie suchej zaprawy z gipsu 
wysokiej jakości, z dodatkiem anhydrytu lub piasku kwarcowego (maks. 
ziarno 1,8 mm). Płynny jastrych jest gotową, fabrycznie przygotowaną, 
suchą zaprawą przemysłową, która na budowie rozrabiana jest jedynie 
czysta wodą.

Wylewki jastrychowe stosowane są najczęściej jako pływający jastrych 
na warstwach izolacji akustycznej lub termicznej, jako jastrych na warstwie 
rozdzielczej lub jako jastrych zespolony oraz w przypadku zastosowania 
ogrzewania podłogowego.

Płynne jastrychy mieszane są mechanicznie i pompowane na uprzed-
nio przygotowane podłoża. Rozpływają się same, poziomują i zagęszczają, 
nie wymagają użycia siatki zbrojącej. Powstają bez wysiłku fizycznego, 
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ściągania, zacierania i gładzenia. Wylewki z jastrychu gipsowego są bez-
spoinowe, gładkie. Dobrze pokrywają duże powierzchnie o stałej, wysokiej 
wytrzymałości, są gotowe do dalszego odkładania wykładzinami naturalny-
mi i sztucznymi.

Wszystkie materiały uzupełniające, potrzebne do wykonania wylewki 
dostarczane są przez producentów systemu, w skład którego, oprócz suchej 
zaprawy wchodzą: taśma przyścienna, materiały izolacyjne wszystkich od-
mian, masy szpachlowe, środki gruntujące, podsypki, profile spoinowe. 

Producenci systemów wylewek samopoziomujących produkowanych 
na bazie gipsu dostarczają również pompy mieszające do jastrychu. Urzą-
dzenia podające transportują mieszankę nawet na odległość 150 metrów 
i na wysokość 50 m z wydajnością do 170 kmw na godzinę.

Wełna mineralna

Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Ogólne 
określenie tej klasy produktów budowlanych - wełna mineralna oznacza za-
równo wełnę skalną (kamienną) jak i szklaną.

Zaletami produktów z wełny mineralnej są: bardzo dobra izolacyjność 
termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła), niepalność i ognio-
ochronność, znakomite właściwości pochłaniania dźwięków, stałość wy-
miarów i kształtów, wytrzymałość mechaniczna połączona z naturalną sprę-
żystością, odporność biologiczna i chemiczna, stabilność, wodoodporność 
i paroprzepuszczalność.

Z wełny mineralnej produkuje się wyroby o kształtach, wykończeniu 
i parametrach użytkowych oraz właściwościach mechanicznych dobranych 
do konkretnego zastosowania i dostosowanych do potrzeb użytkownika.

Ze względu na strukturę, wełna mineralna samodzielnie nie może 
stanowić bariery dla niepożądanych dźwięków ani samodzielnie chronić 
w przypadku pożaru. W każdym wypadku jest częścią tzw. ustroju, czy-
li mówiąc inaczej wypełnia przestrzeń wewnątrz konstrukcji wykonanej 
w technologii suchej zabudowy. Zdolność izolacyjna wełny mineralnej wy-
nika z niskiej przewodności cieplnej powietrza uwięzionego pomiędzy jej 
włóknami. Materiał izolacyjny umieszczony w elemencie konstrukcyjnym 
budynku minimalizuje wymianę ciepła. Współczynnik przewodzenia cie-
pła lambda jest podstawowym parametrem kwalifikującym wyroby z wełny 
mineralnej do grupy materiałów termoizolacyjnych. Im mniejsza wartość 
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tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać izolacyjność cieplną. 
Współczynnik lambda dla wełny mineralnej osiąga wielkość nawet 0,031 
W/mK (cegła pełna 0,77 W/mK). Izolacja cieplna ma wymiar nie tylko 
praktyczny, z punktu widzenia wygody pracy i życia człowieka, ale przede 
wszystkim czysto ekonomiczny. Właściwie wykonana izolacja zmniejsza 
koszty ponoszone na ogrzewanie i schładzanie pomieszczeń. Przy jedno-
czesnym zachowaniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wełna mineral-
na, jako izolacja, jest materiałem ekologicznym i ekonomicznym. 

 Wełna mineralna, ze względu na swoje naturalne właściwości, zali-
czana jest do klas odporności ogniowej A1 i A2. System klasyfikacji przy-
porządkowuje wyroby budowlane ze względu na ich reakcję na ogień do 
jednej z siedmiu podstawowych klas: A1, A2, B, C, D, E, F. Najlepsze 
(pod względem niepalności) wyroby znajdą się w klasie A1, w kolejnych 
będą klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze właściwości aż do 
wyrobów klasy F, dla których nie określa się żadnych wymagań. Przepro-
wadzane wielokrotnie badania, w standardowych metodach badawczych, 
potwierdzają najsurowsze wymogi kryteriów powierzchniowych ochrony 
pożarowej, co umożliwia stosowanie wełny mineralnej w pomieszczeniach 
technicznych i korytarzach. Wełna nie jest nasycana żadnymi związkami 
chemicznymi podwyższającymi jej niepalność. Ta cecha wełny jest natu-
ralna, w przeciwieństwie do innych materiałów izolacyjnych, np. styropia-
nu - sztucznie nasycanych środkami opóźniającymi zapłon, które podczas 
oddziaływania wysokiej temperatury uwalniają do atmosfery niezwykle 
toksyczne i bardzo trwałe związki chemiczne. 

 Różnorodny zakres zastosowania wyrobów z wełny mineralnej 
w ochronie akustycznej wynika z jej właściwości: dużej chłonności aku-
stycznej (współczynnik pochłaniania dźwięku), małej sztywności dyna-
micznej oraz dużego tłumienia wewnętrznego energii akustycznej. 

W konstrukcjach dźwiękochłonnych, takich jak sufity podwieszane 
(płaskie i przestrzenne) płyty z wełny mineralnej (zarówno kamiennej jak 
i szklanej) spełniają funkcję pochłaniacza dźwięków i są układane w wol-
nej przestrzeni pomiędzy stropem a elementami osłonowymi. W systemach 
suchej zabudowy, stosowanych jako przegrody dźwiękoizolacyjne, wełna 
wypełnia przestrzeń między płytami osłonowymi, również w ustrojach 
dźwiękoizolacyjnych wykonywanych na ścianach masywnych z powodze-
niem stosuje się wełnę mineralną. Warstwy tłumiące z wełny mineralnej 
w podłogach pływających, stosowanych na stropach, zwiększają izolacyj-
ność stropu od dźwięków uderzeniowych i powietrznych. Wyroby z wełny 
mineralnej używane są również do wyciszania hałasów od instalacji, wod-



37

nej i centralnego ogrzewania - jako otuliny izolujące i tłumiące drgania 
przewodów, a także w tłumikach instalacji wentylacyjnych. W zabezpie-
czeniach przemysłowych wełną wypełnia się ścianki kabin dźwiękoszczel-
nych, ekrany dźwiękochłonnoizolacyjne, obudowy oraz osłony maszyn. 
Należy zaznaczyć, że w przypadku układów dźwiękoizolacyjnych wełna 
mineralna stanowi element przegrody. Dlatego też parametry akustyczne 
podawane są dla konkretnych dźwiękoszczelnych układów konstrukcyj-
nych.

Przegrody budowlane wewnątrz budynku (ściany działowe) mogą tyl-
ko oddzielać poszczególne pomieszczenia lub stanowić niezbędny element 
konstrukcji, przenoszący obciążenia od stropu i wyższych kondygnacji. 
W zależności od wymaganej wytrzymałości, dźwiękochłonności i przezna-
czenia sąsiadujących pomieszczeń oraz rodzaju konstrukcji budynku mogą 
być wykonane z różnych materiałów. Izolację ogniową, akustyczną i ter-

miczną najczęściej zapewnia wełna mineralna.
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Montaż ścian działowych 

System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i reko-
mendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych (w skrócie płyt 
g-k), zamontowany wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyro-
bów wchodzących w skład systemu składają się: systemowe profile sta-
lowe, płyty gipsowo-kartonowe, systemowe taśmy uszczelniające, syste-
mowe masy szpachlowe, elementy mocujące i akcesoria. Opis materiałów 
i narzędzi stosowanych w montażu ścian działowych w systemach suchej 
zabudowy wnętrz znajduje się w tym podręczniku w rozdziale „Materiały 
i narzędzia stosowane w technologii suchej zabudowy”, na stronie 39. 

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budow-
lanych wykonanych w technologii suchej zabudowy - takich jak np. ściany 
działowe - uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określeniem 
wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. Dla ścian działowych 
najważniejsze parametry to sztywność i wytrzymałość, które zazwyczaj 
oznaczają - w przypadku ścian działowych – maksymalną, dopuszczalną 
wysokość. Wymagania pod tym względem uzależnione są w dużej mierze 
od przeznaczenia pomieszczeń, w których będą zastosowane i ilości ludzi 
mogących jednocześnie tam przebywać. Kolejnym parametrem istotnym 
przy wznoszeniu ścian działowych w systemach suchej zabudowy jest izo-
lacyjność akustyczna, która określa komfort użytkowania pomieszczenia. 
Ochrona przed hałasem jest objęta normą budowlaną i określa wymagania 
stawiane przegrodom budowlanym w zależności od rodzaju pomieszczeń. 
Odporność ogniowa jest parametrem określającym czas, w którym w trak-
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cie pożaru, ściana jest barierą ogniową. Większość budynków ma prawnie 
określone wymagania odnośnie ognioodporności i są one egzekwowane 
w trakcie odbioru prac budowlanych.

Zależnie od rodzaju konstrukcji, pojedyncza czy podwójna, a także 
liczby warstw płyt gipsowo-kartonowych systemy ścian działowych są 
w różny sposób oznaczone. Istnieją również różnice w nazewnictwie i nie-
których zastosowanych rozwiązaniach, wynikające z oferty handlowej kra-
jowych producentów systemów suchej zabudowy, a które zostały w tym 
poradniku pominięte. 

W zasadzie można wyróżnić cztery główne rodzaje ścian działowych:
• pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami 

g-k, 
• pojedyncza konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami 

g-k, 
• podwójna konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami 

g-k,
• ściany specjalne, np instalacyjne.

Tabela 4. Zestawienie wysokości ścian i szerokości profili 

Wysokość ściany
Szerokość konstrukcji w podziale 

na rodzaje użytych profili
Grubość ściany

3 m
CW (C) 50
UW (U) 50

75 mm

4 m
CW (C) 75
UW (U) 75

100 mm

5 m 
CW (C) 100
UW (U) 100

125 mm

Dobór właściwego rozwiązania systemu ściany działowej, a więc do-
bór rodzaju zastosowanych profili stalowych, typu płyt gipsowo-kartono-
wych w poszyciu oraz materiału wypełniającego wnętrze ścianki (rodzaj 
wełny mineralnej, jej gęstość objętościowa, grubość) mają decydujące zna-
czenie na uzyskanie przez ścianę zakładanych parametrów technicznych. 
Dotyczy to izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz sztywno-
ści. Inaczej mówiąc dobór właściwego rozwiązania systemu ściany dzia-
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Rys. 9. Przedłużanie profili – warianty rozwiązań
 Po lewej: wariant 1 – dwa profile CW nasunięte na siebie
 Po prawej: wariant 2 – dwa profile ustawione na styk z dodatkowym profilem CW

łowej jest istotnym elementem aranżacji wnętrza, nie tylko od strony 
estetycznej. Ściany wykonane w systemach suchej zabudowy charaktery-
zuje mała masa. W praktyce, w procesie projektowania, nie jest uwzględ-
niane ich obciążenie na konstrukcję budynków (np. stropów). Z reguły 
masa ściany wynosi około 25 kg/m2 w standardowej wersji, przy grubo-
ści ściany wynoszącej 12,5 cm. Dla porównania masa murowanej ściany 
działowej o identycznej grubości w zależności od zastosowanego materiału 
wynosi: dla cegły pełnej ok. 165 kg/m2, a dla betonu komórkowego ok. 65 
kg/m2.

Tabela 5. Maksymalne wysokości ścian.

Rodzaj profilu Maksymalna wysokość ściany

CW (C) 50 400 cm

CW (C) 75 500 cm

CW (C) 100 650 cm

Wysoka izolacyjność akustyczna systemu uzyskiwana jest poprzez 
połączenie wełny mineralnej, jako materiału izolacyjnego i konstrukcji 
ściany. Ściany wykonane w tej technologii dla założonej tej samej grubo-
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ści przegrody cechują się zdecydowanie wyższą izolacyjnością akustyczną 
RA1 niż przegrody wykonane z innych materiałów. Płyty gipsowo-karto-
nowe, dzięki unikatowej budowie chemicznej gipsowego rdzenia, są ma-
teriałem niepalnym, pozwalającym na wznoszenie ścian działowych nie 
rozprzestrzeniających ognia (NRO). Przy zastosowaniu impregnowanych 
płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na działanie wilgoci 
(typu H2) nie ma również ograniczeń, aby wykorzystywać technologię su

Rys. 10. Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami g-k
 1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil słupkowy CW (C)50, co 60 cm, 

3. Profil poziomy UW (U) 50, 4. Blachowkręty Φ 3,5 x 25 cm, co 25 cm w pierwszej 
warstwie poszycia, 5. Blachowkręty Φ 3,5 x 35 mm, co 25 cm. 6. Kołki rozporowe 
lub dyble min. Φ 6 x 60 cm ; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa spoino-
wa, taśma spinowa i masa szpachlowa końcowa, 8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 
9. Wełna mineralna kamienna lub szklana

chej zabudowy do wydzielania pomieszczeń, w których okresowo (do 
10 godz., przy wilgotności do 85%) występuje podwyższona wilgotność. 

Systemowość rozwiązań powoduje, że możliwa jest – niespotykana 
przy zastosowaniu innych materiałów – duża szybkość i łatwość mon-
tażu ścian. Głównie dzięki kompleksowości i dopasowaniu elementów 
systemu oraz wyeliminowaniu pracochłonnych procesów mokrych. Ła-
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twy jest również sposób prowadzenia instalacji wewnątrz ścian, który 
pozwala uniknąć kucia kanałów instalacyjnych lub stosowania mało es-
tetycznych listew naściennych. W tej technologii występuje nie spoty-
kana w innych rozwiązaniach możliwość użytkowania pomieszczeń bez 
konieczności czekania na osiągnięcie przez element odpowiedniej wy-
trzymałości i wilgotności. Dodatkowym atutem jest dowolność elastycz-
nej aranżacji pomieszczeń wynikająca z bezproblemowego demontażu. 

Rys. 11. Podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami
 1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil słupkowy CW (C) 50, co 60 cm, 

3. Profil poziomy UW (U) 50 m, 4. Blachowkręty Φ 3,5 x 25 mm co 75 cm w pierwszej 
warstwie poszycia, 5. Blachowkręty Φ 3,5 x 35 mm co 25 cm, 6. Kołki rozporowe lub 
dyble min Φ 6 x 60 mm; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa spoino-
wa, taśma spinowa i masa szpachlowa końcowa, 8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 
9. Wełna mineralna kamienna lub szklana

Pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami g-k

 Ściany na pojedynczej konstrukcji z poszyciem z pojedynczą warstwą 
płyt g-k mogą być stawiane na każdej nośnej konstrukcji stropu, a w razie po-
trzeby można je w prosty sposób zdemontować. Szybki i suchy montaż jest mniej 
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czasochłonny niż tradycyjne murowanie ścian. W zależności od wysokości po-
mieszczenia dobiera się odpowiednią szerokość środnika profilu. Ze względu na 
to, że maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, w niektórych 
przypadkach zachodzi konieczność łączenia profili na długości np. na za-
kładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, dla pro-
filu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. 
W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łączonych 
na długości.

Pojedyncza konstrukcja z dwuwarstwowym poszyciem płytami g-k

Ściany na pojedynczej konstrukcji z podwójną warstwą płyt charakte-
ryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności akustycznej, odpor-
ności ogniowej i wytrzymałością mechaniczną. Ściany te znajdują również 
zastosowanie w różnych rodzajach budownictwa i mogą mieć wysokość 
do 6,5 m.  Ściany z podwójnym opłytowaniem powinno się stosować rów-
nież wszędzie tam, gdzie ściana może być narażona na obciążenie tłumem 
ludzi. Podwójna warstwa płyt zdecydowanie podwyższa sztywność ściany.

Ściany na konstrukcji podwójnej charakteryzują się najwyższą izola-
cyjnością akustyczną i dlatego mogą być stosowane jako przegrody pomię-
dzy mieszkaniami oraz w hotelach. Ideą wykonania takiej przegrody jest 
wybudowanie dwóch niezależnych konstrukcji.

Pierwszym rozwiązaniem w ramach tego systemu są ściany na kon-
strukcji podwójnej z profilami rozdzielonymi taśmą uszczelniającą. Taki 
rodzaj konstruowania ściany zapewnia uzyskanie najwyższej izolacyjności 
akustycznej. W taki sposób wznoszone są ściany międzylokalowe (podział 
ścian patrz tabela nr 4). 

Cechą charakterystyczną tego rozwiązania, w standardowym wykona-
niu, są dwa sąsiednie profile odsunięte od siebie o 5 mm i dodatkowo prze-
dzielone warstwą taśmy uszczelniającej naklejonej na półkę profilu CW. 
Wykonuje się również takie ściany, w których dystans pomiędzy dwoma 
sąsiednimi słupkami jest większy, ale zawsze sąsiednie profile pracują od-
dzielnie (profile nie są połączone ze sobą). W tych ścianach występuje 
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Rys. 12. Podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami
 1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil słupkowy CW (C) 50, co 60 cm, 

3. Profil poziomy UW (U) 50 m, 4. Blachowkręty Φ 3,5 x 25 mm co 75 cm w pierwszej 
warstwie poszycia, 5. Blachowkręty Φ 3,5 x 35 mm co 25 cm, 6. Kołki rozporowe lub 
dyble min Φ 6 x 60 mm; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa spoino-
wa, taśma spinowa i masa szpachlowa końcowa, 8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 
9. Wełna mineralna kamienna lub szklana

podwójne opłytowanie dla zwiększenia sztywności i poprawienia izo-
lacyjności akustycznej. Standardem jest również wypełnienie ich wełną 
mineralną, przynajmniej z jednej strony szkieletu.

Kolejnym rozwiązaniem jest tzw. ścianka instalacyjna. W przypadku 
potrzeby przeprowadzenia w ścianie przewodów instalacji wodnej i kana-
lizacyjnej wykonywane są ściany instalacyjne. Konstrukcję takiej ściany 
stanowią dwa odsunięte od siebie rzędy profili, pomiędzy którymi można 
przeprowadzić przewody instalacyjne. Dla usztywnienia konstrukcji są-
siednie słupki łączone są ze sobą przewiązkami z płyt g-k o wysokości 
300 mm, które są mocowane w 1/3 i 2/3 wysokości słupków. W jednym 
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rzędzie konstrukcji znajduje się wypełnienie z wełny mineralnej, a poszy-
cie takich ścian stanowią dwie warstwy płyt g-k. Takie ściany oddzielają 
pomieszczenia sanitarne, np.: łazienki od pozostałych pomieszczeń.

Rys. 13. Ściana instalacyjna – wersja do montażu w łazience
 Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil poziomy UW (U) 50 m, 3. Profil słup-

kowy CW (C) 50, co 60 cm, 4. Warstwa wełny mineralnej, 5. Stelaż ze spłukiem WC, 
6. Stelaż pod umywalkę, 7. Przewiązka wzmacniająca konstrukcję
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Przegrody ogniowe

W systemach biernej ochrony przeciwpożarowej wykorzystywane są 
chemiczno-fizyczne właściwości gipsu, który stanowi rdzeń płyty gipso-

wo-kartonowej. Materiały budowlane z gipsu w postaci płyt gipsowo-
-kartonowych zaliczane są do najbezpieczniejszych, niepalnych wyro-
bów zakwalifikowanych do Euroklasy A2.

Konstruowanie ścian stanowiących przegrody ogniowe polega na 
stosowaniu wybranych materiałów i przestrzeganiu kilku zasad. Przede 
wszystkim konstrukcje ściany wykonywane powinny być bezwzględnie 
z materiałów określonych przez dostawcę systemu, zgodnie z klasyfika-
cją ogniową. Obwodowe krawędzie konstrukcji ścian muszą być szczelne 
ogniowo, tj. po pokryciu płytami g-k wszystkie szczeliny krawędziowe 
(obwodowe) należy wypełnić systemową masą gipsową. Styki wszyst-
kich warstw płyt g-k należy wypełnić systemową masą szpachlową, 
a spoiny zewnętrznej warstwy płyt wzmocnić taśmą z włókna szklane-
go. Należy zadbać również szczególnie o przejścia instalacji przez ścia-
nę. Muszą one posiadać odporność ogniową nie mniejszą niż przegroda. 
Wszystkie otwory w powierzchni okładziny z płyt g-k ściany muszą być 
odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne, klapy rewizyj-
ne itp.). Jeżeli wymagane jest wypełnienie wnętrza ścian wełną mineralną 
to zaleca się stosowanie wełny mineralnej, skalnej o gęstości pozornej > 
35 kg/m3. 

Przegrody akustyczne

Zastosowanie, jako ścian działowych, lekkich konstrukcji wykona-
nych z płyt gipsowo-kartonowych, z wypełnieniem płytami lub matami 
z wełny mineralnej skalnej lub szklanej, z łatwością pozwala zapew-
nić wszystkie wymagane poziomy izolacyjności akustycznej określone 
w stosownej Polskiej Normie. 

Zasady wznoszenia ściany o podwyższonej izolacyjności akustycz-
nej nie różnią się zasadniczo od zasad wznoszenia innych ścian wyko-

nanych w technologii suchej zabudowy. Dobór właściwego rozwiązania 
konstrukcyjnego ściany działowej, tj. typu, grubości, ilości warstw płyt 
gipsowo-kartonowych w poszyciu oraz parametrów wełny mineralnej sta-
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nowiącej wypełnienie wnętrza ściany mają decydujący wpływ na uzyska-
nie przez tę ścianę działową zakładanych parametrów technicznych do-
tyczących izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz nośności 
i sztywności. Dokładne informacje odnośnie rozwiązań szczegółowych 
znajdują się w materiałach informacyjnych dostawców systemów suchej 
zabudowy.

Etapy montażu systemów ścian działowych

Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest możliwe do-
piero wtedy, gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre” (wraz z wy-
lewkami) oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocześnie wy-
maga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniżej 100C. 
Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już funkcjo-
nować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej temperatury 
dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. 
Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnica-
mi budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatu-
ry w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania 
możliwie stałej i nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. 
Przypomnieć należy również, że płyty g-k muszą być składowane w po-
mieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

Wyznaczanie przebiegu ściany

Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych powstają poprzez 
obustronne obłożenie konstrukcji z systemowych profili stalowych płytami 
g-k. Po odpowiednim zamocowaniu płyt do szkieletu powstaje konstrukcja 
zespolona, w której współpracują ze sobą dwa zasadniczo różne materiały, 
jakimi są płyta gipsowo-kartonowa i profile stalowe. 

Konstrukcja ściany działowej powinna być wykonana z cienkościen-
nych, systemowych profili stalowych. Szkielet ściany składa się z elemen-
tów poziomych oznaczonych symbolem UW (U) mocowanych do podłogi 
i stropu oraz elementów pionowych oznaczonych symbolem CW (C) wsta-
wianych w elementy poziome. Niezależnie od rodzaju materiału, z któ-
rego wykonany jest ruszt, sama płyta g-k, montowana pionowo, narzuca 
zachowanie rozstawu słupków (elementów pionowych) nie większego niż 
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połowa szerokości płyty, oraz tak dobranego, aby łączenia płyt wypadały 
na słupkach. Wynika stąd, że rozstaw słupków w ścianie prostoliniowej 
może wynosić: 60, 40, 30 cm. 

Pierwszą czynnością przy wznoszeniu ściany jest wyznaczenie trasy 
jej przebiegu, tzw. trasowanie. Zgodnie z projektem należy wyrysować na 
podłodze przebieg zarysu ścianki. Wystarczy zaznaczenie przebiegu ścian-
ki jedną linią, jednak powinna być to linia, do której będzie dosunięty profil 
UW. Wymaga to od montera systemów suchej zabudowy przeprowadzenia 
prostych obliczeń. W projekcie podawane są zazwyczaj albo wymiary do 
osi ścianki, albo do jej krawędzi, podczas gdy linia narysowana na podłożu 
ma wytyczać krawędź profilu UW. Początkowo monter powinien rysować 
linie po obu stronach profilu, a dopiero po zdobyciu większego doświad-
czenia wystarczy zaznaczać umownym znakiem umieszczonym obok linii, 
po której stronie narysowanej linii będzie usytuowany profil. 

Po wyznaczeniu przebiegu ściany na podłodze należy narysować 
przebieg ściany na suficie. Czynność tę można przyspieszyć i uprościć sto-
sując np. laser budowlany. Posługując się tym przyrządem można nie tylko 
przenosić poziomy i wyznaczać kąty proste na płaszczyźnie poziomej, ale 
przede wszystkim wyznaczać przebieg płaszczyzn pionowych. 

Montaż konstrukcji

Po wytrasowaniu przystępuje się do mocowania do podłoża elemen-
tów poziomych i skrajnych pionowych. Dla zapewnienia projektowanej 
izolacyjności akustycznej ściany, na skrajne profile, zarówno poziome jak 
i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy nakleić 
systemową taśmę izolacyjną, wykonaną z elastycznej pianki poliuretano-
wej. Te skrajne profile (a szczególnie mocowane do podłogi i stropu) mocu-
je się do podłoża specjalnymi rozporowymi kołkami do szybkiego monta-
żu, z rdzeniem wbijanym młotkiem. Pod te kołki należy wiercić w podłożu 
otwory o średnicy 6 lub czasem 8 mm. Dopuszcza się mocowanie profili do 
warstwy wylewki, jeżeli jej grubość i wytrzymałość są wystarczające. Wier-
cenie odbywa się przez mocowany profil. Rozstaw kołków to maksymalnie 
100 cm. Po zamocowaniu profili skrajnych ustawiane są słupki, czyli profi-
le CW (C). Profile CW (C) produkowane są w długościach (2,6 m - 4,0 m), 
zbliżonych do najczęściej spotykanej wysokości pomieszczeń jednak za-
zwyczaj i tak konieczne jest ich skracanie. Dokonuje się tego ręcznymi 
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 Fot. 7-8. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k. Wyznaczanie przebiegu ściany działowej.
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Fot. 9-10. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k. Docinanie profili obwodowych UW

w zależności od potrzeby i przyklejenie systemowej taśmy izolacyjnej.
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 Fot. 11-12. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k.

Montaż profili UW na posadzce i CW w na ścianach.
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 Fot. 13-14. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k. Montaż profili UW na stropie

oraz wyznaczanie rozstawu profili słupkowych CW.
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 Fot. 15-16. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k. Montaż profili słupkowych CW.
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 Fot. 17-18. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k. Ustalanie dystansu od posadzki

oraz fazowanie krawędzi docinanej płyty g-k.
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 Fot. 19-20. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k. Montaż płyt g-k do konstrukcji.
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 Fot. 21-22. Etapy montażu ściany działowej z płyt g-k. Montaż wełny mineralnej
                    oraz płytowanie.
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nożycami do blachy. Jest zasadą, że długość profilu CW (C) powinna być 
o ok. 10 mm mniejsza od wysokości pomieszczenia. 

W pomieszczeniach o dużych rozpiętościach i pod podatnym na ugię-
cia stropie, gdzie można spodziewać się dużych ugięć stropu należy sto-
sować specjalne rozwiązania przesuwne eliminujące obciążenie ścianki 
przez uginający się strop. Słupki wstawia się pomiędzy półki profili UW 
i nie mocuje się ich do profili UW. Profil CW słupka jest przesuwany dopie-
ro w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania 
płyt gipsowo-kartonowych do elementów szkieletu konstrukcji. Producen-
ci systemów suchej zabudowy nie polecają stałego związania (za pomocą 
wkrętów) łączenia profili CW z profilami obwodowymi UW. 

Montaż profili ościeżnicowych

 W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice najczęściej 
są montowane na etapie wykonywania konstrukcji. Do ścian w każdym 
z systemów można stosować dowolne ościeżnice zarówno drewniane jak 
i stalowe. W miejscu, w którym montuje się ościeżnicę w szkielecie ścianki 

Rys. 14 Podstawowe zasady montażu profili ościeżnicowych
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następuje zakłócenie rytmu ustawienia słupków. Słupki ościeżnicowe są 
wykonane ze specjalnych, systemowych profili UA z blachy o grubości 1,8 
mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w suficie i podłodze. Służą do 
tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profilu UA śrubami M8 
i zamocowane do sufitu i podłogi kołkami rozporowymi. Bezpośrednio nad 
ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu UW łączący słupki 

Rys. 15. Przesunięcie płyt g-k podczas montażu ściany jednowarstwowej. U góry ściana z piono-
wym ułożeniem płyt, na dole ułożenie płyt poziomych
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ościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Umożliwia to wstawienie krótkich 
odcinków profilu CW usytuowanych zgodnie z rozstawem pozostałych 
słupków nad otworem drzwiowym.

Płytowanie

Montując płyty g-k jako okładziny ścian najczęściej ustawia się je dłu-
gością w kierunku pionowym tak, aby sięgały od podłogi do sufitu. W po-
mieszczeniach wysokich (powyżej 3 m) oraz wszędzie tam, gdzie układ 
komunikacyjny uniemożliwia wniesienie płyt o wymaganej długości wy-
stępuje konieczność łączenia płyt na długości. 

Niedopuszczalne jest łączenie wszystkich płyt na jednakowej wyso-
kości (w jednej linii poziomej). Styki poziome dwóch sąsiednich płyt po-
winny być przesunięte względem siebie w pionie przynajmniej o 40 cm. 
Równocześnie należy przestrzegać wymogu, aby odcinek płyty montowa-
ny bezpośrednio przy podłodze i suficie nie był mniejszy niż 40 cm. Nie 
jest błędem montaż płyt na ścianie długością w kierunku poziomym, ale 
uzasadniony jest wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością 
wymiaru szerokości płyty. Ten układ montażu jest bardzo mało popularny.

Przed przystąpieniem do samego mocowania płyt na ścianie należy 
skorygować wymiar płyt (naturalnie wtedy, gdy długości handlowe płyt 
nie odpowiadają wysokości pomieszczenia). Przecinanie płyt wzdłuż li-
nii prostej wykonuje się poprzez jednostronne nacięcie płyty (od strony 
licowej) nożem monterskim, a następnie przełamanie rdzenia gipsowego 
i przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty. Jeżeli występuje konieczność 
przecinania wzdłuż dwóch odcinków prostych wzajemnie prostopadłych, 
należy najpierw przeciąć jeden odcinek specjalną piłą płatnicą, a drugi bok 
odciąć nożem. Otwory w płycie wykonuje się wycinarką koronową założo-
ną do wiertarki, lub piłą otwornicą.

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do profili konstrukcji wyko-
nuje się systemowymi blachowkrętami. Kształt łba tych wkrętów umożli-
wia wciśnięcie go w mocowaną płytę na tyle, aby nie wystawały ponad jej 
płaszczyznę, a przy tym nie powodowały uszkodzenia kartonu pokrywają-
cego płytę. W zależności od grubości blachy, z której wykonane są profile 
stosuje się dwa rodzaje blachowkrętów. Do blachy o grubości max. 0,75 
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mm można wkręcać blachowkręty zakończone ostro, natomiast do blachy 
grubszej należy stosować wkręty samonawiercające. Do wprowadzania 
wkrętów używa się wkrętarek skonstruowanych specjalnie do tego celu. 

Rys. 16. Sposób montażu płyty g-k za pomocą blachowkrętów
 

 Pokrywanie ściany płytami rozpoczyna się od narożnika pomiesz-
czenia. Pionowo przebiegające stalowe profile CW, po przyłożeniu płyty 
należy tak ustawić, aby były równoległe do krawędzi pionowej płyty oraz 
aby ta krawędź wypadała na środku szerokości półki profila. Przy stoso-
waniu pokrycia jednowarstwowego na ruszcie stalowym używa się bla-
chowkrętów 3,5 x 25 mm (przy dwóch warstwach 3,5 x 35). Blachowkręty 
w poszyciach wielowarstwowych powinny mieć długość o 10 mm większą 
od sumy grubości warstw. Wkręty należy tak rozstawiać aby dystans po-
między nimi wynosił maksymalnie 25 cm. Natomiast w poszyciach wielo-
warstwowych, w warstwach spodnich, co 75 cm.

Ściana instalacyjna

Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji elektrycznych 
i wodnych należy pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie 
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 Fot. 23-24. Ściana instalacyjna. Prowadzenie instalacji elektrycznej.
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Rys. 17. Przykładowy schemat montażu stelaża

cienkie rurki lub kable o średnicy nie większej niż gotowe otwory wykona-
ne do tego celu w środnikach profili. Są to najczęściej fabrycznie wykonane 
wycięcia w kształcie litery H, które po wypchnięciu wypełnienia, tworzą 
otwór o przekroju prostokątnym. W przypadku prowadzenia rur o większej 
średnicy, np. kanalizacyjnych, należy zastosować specjalną konstrukcję 
tzw. ściankę instalacyjną.

Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW (C) 50 lub 75, 
dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnie-
nia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu stron łączone są 
poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 
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cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Od strony pomieszczeń o pod-
wyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty o podwyższonej 
odporności na zawilgocenie (H2) w obu warstwach.

Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże 
montażowe, które przejmują obciążenia. Stelaże montuje się do profili sta-
nowiących konstrukcję ściany, a po opłytowaniu jednej strony (tej od stro-
ny armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Moco-
wanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy 
zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą 
być zaizolowane dla uniknięcia roszenia.

Montaż izolacji

 Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w środku 
instalacji elektrycznej lub sanitarnej, między profilami pionowymi 
umieszczana jest wełna skalna lub szklana. Sztywna wełna w płytach 
zazwyczaj nie wymaga mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się 
przed osuwaniem przy pomocy specjalnych wieszaków. 

Zastosowanie lekkich konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-karto-
nowych jako ścian działowych, z wypełnieniem płytami lub matami z weł-
ny mineralnej skalnej lub szklanej, zapewnia wszystkie wymagane pozio-
my izolacyjności akustycznej określone w stosownej Polskiej Normie. 

Płytowanie wielowarstwowe
 

Przy pokryciu dwuwarstwowym i wielowarstwowym pierwsza warstwa 
płyt (leżąca bezpośrednio na konstrukcji) oraz następne zewnętrzne moco-
wane są jedynie sczepnie, przy użyciu blachowkrętów w rozstawie co 75 cm, 
natomiast rozstaw wkrętów na warstwie ostatniej (zewnętrznej) jest taki jak 
przy pokryciu jednowarstwowym z zastrzeżeniem, że długość wkrętów musi 
być tak dobrana aby była większa od łącznej grubości płyt o 10 mm przy 
stosowaniu profili stalowych.

Styki pionowe płyt pokrycia z jednej strony ściany winny być prze-
sunięte o wielkość równą rozstawieniu słupków tj. zwykle co 60 cm. 
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Dla uzyskania takiego przesunięcia, w przypadku gdy po jednej stronie 
ściany rozpoczynano pokrywanie całą płytą, po drugiej stronie należy 
rozpoczynać połową szerokości płyty. Wymóg ten dotyczy również po-
krywania dwuwarstwowego oraz przesunięcia styków w każdej kolej-
nej warstwie. Mocując płyty do konstrukcji należy zwracać uwagę, aby 
płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze - powinny być unie-
sione. Dystans pomiędzy krawędzią płyty a podłogą ma wynosić ok. 
10 mm. Do takiego ustawienia płyt na powierzchni stropu lub podłogi 
w trakcie montażu najwygodniej używać podkładek z płyt gipsowo-kar-
tonowych.

Rys. 18. Ściana o przebiegu krzywoliniowym 
 1 Płyty g-k przystosowane go gięcia. 2. Taśma uszczelniająca, 3. Profil pozio-

my UW (U) (nadcięty), 4. Profil słupkowy CW (C), maksymalnie co 30 cm 
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Ściany o przebiegu krzywoliniowym (łukowe)

Konstrukcja ścianki łukowej jest niemal identyczna z konstrukcją 
ścianki prostej. Wznoszenie ścian o przebiegu krzywoliniowym rozpoczy-
na się od wyznaczenia jej przebiegu na podłodze i suficie. Aby dokładnie 
przenieść ślad ściany z podłogi na sufit bardzo przydatne jest stosowanie 
wcześniej wykonanych szablonów. 

W momencie projektowania ściany krzywoliniowej należy pamiętać 
o tym, że styki pionowe płyt pokrywających jedną i drugą stronę ściany 
nie będą przypadały na tym samym profilu pionowym CW. Równocześnie 
sam fakt, że konstrukcja ściany będzie najczęściej stanowiła szablon do 
wyginania płyt, wymusza poważne zagęszczenie profili pionowych. Roz-
staw słupków zależy głównie od promienia krzywizny ściany. Minimalne 
promienie krzywizny ściany to w przypadku ściany wklęsłej 60 cm.

Szybkie i perfekcyjne wykonanie ściany łukowej nie stanowi proble-
mu przy zastosowaniu specjalnych płyt g-k o grubości 6,5 mm, zbrojonych 
włóknem szklanym. Należy stosować poszycie dwustronne w układzie po-
ziomym. Największym problemem, przy wykonywaniu krzywoliniowych 
ścian, jest zgodne z projektem wygięcie profilu UW (U) i zamocowanie 
go do podłogi i sufitu. Do tego celu używa się specjalnie wstępnie nacina-
nego profilu do łuków ściennych. Profil jest fabrycznie nacięty. Ręcznymi 
nożycami do blachy przecina się co 5 cm (lub co 10 lub 15 cm przy więk-
szych promieniach krzywizny) jedną półkę (po zewnętrznej stronie łuku), 
co umożliwia wygięcie profilu w płaszczyźnie poziomej. 

Dla ustabilizowania nadanej krzywizny nacinany profil UW (U) należy 
zamocować do podłoża wbijanymi kołkami szybkiego montażu rozmiesz-
czonymi maksymalnie co 50 cm przy małych promieniach, w fabrycznie 
wykonanych otworach. W przypadku tych ścian stosuje się w obu war-
stwach mniejszy rozstaw wkrętów, który nie powinien przekraczać 20 cm.
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Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe

Po zamocowaniu płyt na ścianie widoczne są wszystkie krawędzie 
płyt oraz łby użytych do mocowania wkrętów. Chcąc uzyskać jednolitą 
płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów, oraz uzupełnić 
ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. Używa się do tego 
systemowej masy szpachlowej. 

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede 
wszystkim połączenie poszczególnych arkuszy płyt w jedną całość. Zdecy-
dowana większość stosowanych mas szpachlowych charakteryzuje się tym, 
że ich wytrzymałość na ściskanie wielokrotnie przewyższa wytrzymałość 
na rozciąganie. Aby umożliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych 
sił rozciągających należy zazbroić ją taśmą z materiału włóknistego. 

Spoinowanie jest jednym z najważniejszych etapów mocowania płyt 
gipsowo-kartonowych. Prawidłowy dobór materiałów do spoinowania 
oraz właściwe wykonanie gwarantują bezusterkowe użytkowanie pomiesz-
czeń wykonanych w systemie suchej zabudowy wnętrz. Opis materiałów 
i narzędzi stosowanych w montażu ścian działowych w systemach suchej zabu-
dowy wnętrz znajduje się w tym poradniku w rozdziale „Wiedza uzupełniająca. 
Materiały i narzędzia stosowane w technologii suchej zabudowy”, na stronie 205. 

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu 
i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej 
lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez 
taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu 
masę szpachlową rozprowadzamy poprzecznie do linii styku płyt, wciskając 
ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem 
jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygładza-
my masę szpachlową wzdłuż całej spoiny.

Spoinowanie krawędzi spłaszczonych fabrycznie z użyciem taśmy 
zbrojącej.

Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących:
• taśmę papierową,
• taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego,
• taśmę z włókna szklanego (z fizeliny).
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Na połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej 
(NS, PRO, KS i KPOS), mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spo-
inowych. Taśma spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na krawę-
dziach łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o kra-
wędziach typu NS i PRO oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę 
szpachlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. 
Taśma „fizelinowa” lub papierowa powinny być wklejona na połączeniach 
na „mokry gips”. 

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) mię-
dzy płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) można szpa-
chlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zastosowania specjalnie 
przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej. 

Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami g-k, tj. krawę-
dzi ciętych powinno być wykonywane z zastosowaniem taśm spoinowych 
typu: fizelinowego lub papierowej wklejanych na „mokry gips”.

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami g-k 
z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio ułożoną kon-
strukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową, które ma na celu przykry-
cie taśmy spoinowej masą szpachlową. 

Dla sprecyzowania i skatalogowania jakości wykończenia ścian wy-
konanych w technologii suchej zabudowy przyjmuje się 4 poziomy jakości 
szpachlowania powierzchni. Polski standard branżowy charakteryzujący 
jej jakość odpowiada klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany 
jest za pomocą 4 poziomów szpachlowania. 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1

Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni ścian wykona-
nych z płyt g-k, w stosunku, do, których nie są formułowane wymagania 
estetyczne, (np. podłoże pod płytki ceramiczne). Wystarczy zastosować 
szpachlowanie podstawowe, które obejmuje wykonanie spoinowania po-
łączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz pokrycie masą szpachlową widocz-
nych części elementów mocujących i wykończeniowych.

Szpachlowanie na tym podstawowym poziomie zakłada, aby przy 
krawędziach płyt g-k typu NS i PRO przyklejona była taśma zbro-



69

jąca z włókna szklanego (siateczka samoprzylepna) i – w zależno-
ści od zaleceń dostawcy systemu – zaszpachlowana jedną lub dwie-
ma warstwami systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  
 W przypadku, gdyby monter suchej zabudowy zastosował na połączeniu 
płyt g-k papierową taśmę zbrojącą lub fizelinową, podczas odbioru prac 
zanikających należy sprawdzać, czy w pierwszej kolejności na połączenie 
krawędzi została naniesiona warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy 
szpachlowej, a następnie wtopiona w nią taśma zbrojąca. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połą-
czenie powinno zostać zaszpachlowane ponownie jedną warstwą systemo-
wej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.

Nieco inaczej powinno przebiegać spoinowanie w przypadku płyt 
o krawędzi typu KS. W tym wypadku, przy stosowaniu papierowej ta-
śmy zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, 
w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi powinna być naniesiona 
warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej a następnie wto-
piona w nią taśma zbrojąca. Należy pamiętać, że po wyschnięciu pierw-
szej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą, połączenie 
powinno być zaszpachlowane ponownie jedną warstwą systemowej, kon-
strukcyjnej masy szpachlowej. 

Jeżeli szpachlowane zostały krawędzie płyty g-k typu KPOS – podob-
nie jak przy krawędziach KS – przy stosowaniu papierowej taśmy zbro-
jącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, spraw-
dzeniu podlega użycie w pierwszej kolejności systemowej, konstrukcyjnej 
masy szpachlowej, w którą powinna zostać wtopiona taśma zbrojąca. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą 
zbrojącą, połączenie powinno być zaszpachlowane ponownie jedną war-
stwą systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.

Warto pamiętać, że możliwe jest również szpachlowanie bez użycia 
taśm zbrojących dla krawędzi KPOS. Do spoinowania bez użycia taśmy 
zbrojącej używana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna masa szpa-
chlowa. Na takich połączeniach płyt g-k - w zależności od zaleceń dostaw-
cy systemu – powinno mieć miejsce dwu lub trzykrotne szpachlowanie 
połączenia płyt g-k. 

Przy wielowarstwowym pokrywaniu ścian płytami g-k, szpachlowa-
niu podlegają wszystkie kolejne warstwy, natomiast spoiny w warstwie 
zewnętrznej muszą być dodatkowo zbrojone taśmą do spoinowania. Na-
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tomiast szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest ko-
nieczne. 

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza się występowanie miej-
scowych zagłębień powstałych w skutek skurczu masy szpachlowej i rys 
po narzędziach. Nie stosuje się szpachlowania dodatkową, finiszową masą 
szpachlową. Zabudowa z płyt g-k wykończona wg zaleceń Poziomu Szpa-
chlowania PSG 1 ma zastosowanie jako podłoże pod okładziny (płytki ce-
ramiczne, panele, itp.) oraz w pomieszczeniach tymczasowych i technicz-
nych.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2

 Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym 
poziomie jest takie wyrównanie i wygładzenie powierzchni spoiny aby wraz 
z płytą g-k utworzyła jedną powierzchnię. To „wyrównanie” dotyczy również 
elementów mocujących, wewnętrznych oraz zewnętrznych naroży, jak 
również połączeń. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie 
podstawowe PSG 1 oraz powtórne szpachlowanie systemowymi masami 
szpachlowymi: konstrukcyjną, gdy jest to wymagane oraz finiszową, aż do 
osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty 
gipsowo-kartonowej. Nie jest dopuszczalne pozostawienie miejscowo 
występujących zagłębień i rys po użytych narzędziach. Jeżeli to konieczne, 
to zaszpachlowane powierzchnie należy wyszlifować. Tak przygotowana 
powierzchnia przeznaczona jest np. do pokrycia tapetami, farbami 
strukturalnymi i tynkami ozdobnymi oraz typowymi farbami matowymi, 
emulsjami i akrylami nanoszonymi przy pomocy wałków lub pędzli. Przy 
szpachlowaniu na Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie można 
wykluczyć widocznego, na ostatecznie wykończonej (np. pomalowanej) 
płaszczyźnie (np. ścianie), przejścia pomiędzy powierzchnią kartonu płyty 
g-k a powierzchnią pokrytą warstwą masy szpachlowej (np. na spoinie).

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada szpachlowanie standardo-
we PSG 2oraz szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin 
i kartonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemowymi gładziami, 
których zadaniem jest wyrównanie powierzchni oraz zamknięcie mikropo-
rów i ujednolicenie tekstury i chłonności na tych powierzchniach. W tym 
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wypadku grubość nakładanej warstwy jest niewielka i zwykle nie przekra-
cza 1 mm. Osiągniecie takiego efektu jest możliwe pod warunkiem użycia 
pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych 
krawędziach. Ewentualne nierówności powinny być po stwardnieniu nało-
żonych mas delikatnie zeszlifowane siatką ścierną lub papierem ściernym 
o ziarnistości 200.

Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest do:
1.  Pokrycia cienkimi tapetami o delikatnej strukturze;
2.  Pokrycia farbami matowymi cienkowarstwowymi;
3.  Pokrycia farbami jedwabistymi i z połyskiem; 
4.  Pokrycia tynkami o ziarnistości poniżej 1 mm, pod warunkiem iż 

producent tynku dopuszcza do ich stosowania na danym podłożu.

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

 Do spełnienia najwyższych wymagań estetycznych w odniesieniu 
do szpachlowanych powierzchni zabudowy wykonanej z płyt g-k konieczne 
jest zastosowanie na całej powierzchni opłytowania cienkiej warstwy tynku 
gipsowego (typu: alabastrowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania 
Gipsowego PSG 4 zakłada ręczne lub mechaniczne nałożenie na całą 
powierzchnię elementu zabudowy tynku cienkowarstwowego lub specjalnej 
gładzi gipsowej (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem często 
występuje konieczność wypolerowania całej nałożonej warstwy.

Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest do:
1.  Pokrycia gładkimi bądź strukturalnymi okleinami ściennymi z po-

łyskiem, jak np. samoprzylepnymi foliami metalowymi czy winy-
lowymi;

2.  Pokrycia farbami z połyskiem;
3.  Uzyskiwania polerowanych powierzchni z gipsu alabastrowego 

imitujących marmur.

Przygotowanie krawędzi ciętych

Spoinowanie ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych jest trud-
niejsze. Krawędzie „ostro cięte” nie obłożone kartonem należy spoinować 
wieloetapowo. Przy spoinowaniu takich krawędzi należy wykonać nastę-
pujące czynności:
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 Fot. 25-26 Etapy szpachlowania połączenia płyt g-k o krawędziach fabrycznych.

Wypełnienie połączenia systemową masą szpachlową.
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 Fot. 27-28. Etapy szpachlowania połączenia płyt g-k o krawędziach fabrycznych.

Wyrównanie masy szpachlowej położonej na połączenie i wciśnięcie w świeżą masę taśmy zbrojącej.
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 Fot. 29-30. Etapy szpachlowania połączenia płyt g-k o krawędziach fabrycznych.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy – nałożenie drugiej warstwy, a następnie finiszową.
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 Fot. 31-32. Etapy szpachlowania połączenia płyt g-k o krawędziach ciętych.

Nawilżanie spoiny oraz nakładanie na nawilżoną spoinę systemowej masy szpachlowej.
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 Fot. 33-34. Etapy szpachlowania połączenia płyt g-k o krawędziach ciętych.

Naklejenie taśmy na krawędzie płyt i wypełnienie zagłębienia masą szpachlową a następnie 
po wyschnięciu pierwszej warstwy, nałożenie szerszej, cienkiej warstwy masy finiszowej.
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• sfazować nożem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem 
krawędź płyty pod kątem 45 stopni, na głębokość 2/3 grubości pły-
ty,

• odpylić krawędź, 
• zwilżyć wodą widoczny rdzeń gipsowy, 
• wypełnić systemową masą szpachlową powstały pomiędzy fa-

zowanymi krawędziami trójkąt i wkleić równocześnie taśmę pa-
pierową, ale tak, aby jak najmniej wystawała ponad płaszczyznę 
łączonych płyt, 

• po związaniu pierwszego wypełnienia należy nałożyć następną 
warstwę systemowej masy szpachlowej przeznaczonej do osta-
tecznego szpachlowania. Szerokość rozprowadzania tej warstwy 
wynosi ok. 60 cm (po 30 cm od osi spoiny), 

• po związaniu i wyschnięciu poprzedniej warstwy, w celu uzy-
skania maksymalnie gładkiej powierzchni można dodatkowo wy-
równać i wygładzić spoinę poprzez szlifowanie papierem ścier-
nym.

Rys. 19. Spoinowanie krawędzi ciętej, sfazowanej pod kątem 450 taśmą papierową lub z włókna 
szklanego wtopioną w masę szpachlową

Obróbka naroży

Do zbrojenia spoin w narożach wewnętrznych nadaje się taśma pa-
pierowa lub taśma ALUX. Taśma papierowa ma wzdłużne przetłoczenia 
umożliwiające łatwe zagięcie. Taśma ALUX ma wkładkę aluminiową. Pro-
ces szpachlowania jest podobny jak dla krawędzi ciętych:

• odpylić narożnik,
• nanieść w narożnik konstrukcyjną masę szpachlową na naroże 

plackami w rozstawie nie większym niż 10 cm,
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• wcisnąć w narożnik taśmę papierową i dokładnie docisnąć przy 
pomocy szpachelki do naroży wewnętrznych,

• po wyschnięciu masy szpachlowej nanieść następną warstwę 
masy,

• po wyschnięciu przeszlifować naroże. 
Szpachlowanie naroży zewnętrznych odbywa się z wykorzystaniem 

aluminiowych narożników perforowanych. Narożnik powinien być wkle-
jony na placki masy szpachlowej a nie zamocowany np. za pomocą zszy-
wek tapicerskich. Etapy montażu narożników ochronnych (aluminiowych):

• oczyścić cięte krawędzie płyt z pyłu (gruntowanie nie jest ko-
nieczne),

• nanieść masę szpachlową na naroże plackami w rozstawie nie 
większym niż 10 cm,

• wcisnąć i ustawić (wypoziomować) narożnik na narożu ściany 
(przykleić),

• wyrównać wyciśniętą masę i uzupełnić tak, by cały narożnik po-
kryć masą szpachlową po obu stronach,

• Po wyschnięciu uzupełnić miejsca skurczu masą szpachlową, za-
szpachlować na większą szerokość,

• zgrubienie w narożu rozprowadzić masą finiszową na szerokości 
30 – 40 cm.

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić czy wkręty nie 
wystają z płyt. Prawidłowo wkręcony wkręt powinien być zagłębiony na 
ok. 0,5 mm do 1 mm – nie przerywając kartonu wokół łebka. Wkręty szpa-
chluje się w dwóch cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy 
szpachlowaniu końcowym masą finiszową. Szlifowanie wkrętów przepro-
wadza się przy szlifowaniu spoin.

Ocena efektu końcowego prac w systemach suchej zabudowy

Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy suchej za-
budowie z płyt g-k, na efekt końcowy mają wpływ wszystkie etapy wy-
konawstwa. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac 
związanych z suchą zabudową od momentu trasowania przebiegu ściany 
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aż do szpachlowania końcowego przed malowaniem, tapetowaniem lub 
inną metodą wykończenia powierzchni. 

Szereg czynności podejmowanych przez montera suchej zabudowy 
należy do tzw. robót zanikających, stąd mogą – w momencie końcowego 
oddawania obiektu – pojawić się trudności w ocenie ich jakości. Z tego też 
powodu monter suchej zabudowy powinien wiedzieć, że o ile niestaranne 
wytrasowanie przebiegu ściany czy sufitu będzie widoczne i możliwe do 
udokumentowania w chwili odbioru prac, to niestarannie wykonana kon-
strukcja z profili stalowych i np. montaż izolacji z wełny mineralnej mogą 
się ujawnić dopiero w czasie późniejszej eksploatacji budynku. 

Przy wykonywaniu elementów systemu suchej zabudowy zazwyczaj 
wyodrębniane są następujące prace zanikające: 
– wykonanie konstrukcji z profili stalowych, 
– ułożenie wełny mineralnej, 
– opłytowanie oraz użycie taśmy zbrojącej,
– szpachlowanie połączeń. 

Nie mniej ważny jest efekt końcowy wykonanych prac. Monter suchej 
zabudowy – w trakcie wykonywania prac – powinien mieć świadomość, iż 
podczas odbioru wykonanych przez niego prac będą oceniane tolerancje 
wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, w szczególno-
ści sprawdzane będą:
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli czy występują pofalo-

wania powierzchni ściany,
– odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, czyli czy występują 

odchylenia, w pionie i poziomie w miejscach przecięcia się dwóch 
płaszczyzn np. narożników wewnętrznych, narożników zewnętrznych 
ścian, 

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego,
– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego,
– odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego 

w dokumentacji.

Uwaga: szczegółowy opis możliwych odchyleń dostępny jest w książce 
pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudo-
wy z płyt gipsowo-kartonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie 
Gipsu, Warszawa 2010)
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 Fot. 35-36. Etapy montażu narożników ochronnych (aluminiowych).

Przygotowanie narożnika aluminiowego – docięcie do żądanej długości.
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 Fot. 37-38 Etapy montażu narożników ochronnych (aluminiowych). Naniesienie na połączenie

płyt systemowej masy szpachlowej a następnie wciśnięcie i wypoziomowanie narożnika.
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 Fot. 39-40. Etapy montażu narożników ochronnych (aluminiowych). Wyrównanie wciśniętej

masy i ewentualne dociśnięcie narożnika. Po wyschnięciu można uzupełnić ubytki
w miejscu skurczu i zaszpachlować masą finiszową.
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 Fot. 41-42. Etapy montażu narożników ochronnych (aluminiowych). Wyrównanie końcowe.
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 Fot. 43-44. Ocena tolerancji wymiarowej ściany. Kontrola odchyleń powierzchni od płaszczyzny.
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 Fot. 45-46. Ocena tolerancji wymiarowej ściany. Kontrola przecinających się płaszczyzn.



86

Prace wykończeniowe
Na zaszpachlowaną powierzchnię ściany nanosi się warstwę materiału 

gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkli-
wość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką materiał gruntujący 
musi być suchy. Miejsca bezpośrednio narażone na działanie wody (np. w ła-
zience), przed położeniem glazury, izoluje się tzw. „folią w płynie” – spe-
cjalnym preparatem pozwalającym na całkowite ograniczenie wchłaniania 
wody przez gips zawarty w rdzeniu płyty g-k. 

Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie 
należy stosować farb zawierających wapno i szkło wodne. Do tapetowania 
ścian wykonanych z płyt g-k można stosować wszystkie ogólnodostępne 
tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach należy stosować płyty g-k 
impregnowane typu H2. Przed przyklejaniem glazury płyty muszą zostać 
zagruntowane. Płyt przygotowanych pod wykończenie glazurą nie szpa-
chluje się masami finiszowymi.
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Montaż sufitów podwieszanych

System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i re-
komendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowa-
ny wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących 
w skład systemu składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, systemowe taśmy uszczelniające, systemowe masy szpachlo-
we, elementy mocujące i akcesoria. W skład, dostarczanego przez produ-
centów systemu suchej zabudowy sufitów wchodzą: systemowe profile 
stalowe, zawiesia (inaczej wieszaki), inne elementy konstrukcyjne, płyta 
gipsowo-kartonowa, w razie potrzeby materiał izolacyjny (wełna mineral-
na), folia paroizolacyjna, masy szpachlowe i taśmy do spoinowania. Opis 
materiałów i narzędzi stosowanych w montażu sufitów podwieszanych 
w systemach suchej zabudowy wnętrz znajduje się w tym poradniku w roz-
dziale „Wiedza uzupełniająca. Materiały i narzędzia stosowane w techno-
logii suchej zabudowy”, na stronie xxxxx. 

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budow-
lanych wykonanych w technologii suchej zabudowy – takich jak np. sufity 
podwieszane – uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określe-
niem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym.

Sufit podwieszany pod stropem, wykonany z płyt gipsowo-kartono-
wych w systemie suchej zabudowy, spełnia wiele funkcji, trudnych do osią-
gnięcia przy zastosowaniu tradycyjnych technologii wykańczania wnętrz. 
Sufit podwieszany jest elementem kształtującym pomieszczenie. Można za 
jego pomocą zamaskować starą powierzchnię ze spękanym tynkiem jak 
i nierówną powierzchnię. Można również ukryć instalacje (oprócz gazo-
wej, której zabudowę zakazuje prawo budowlane). 
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W przestrzeni pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a stropem 
można zatem poprowadzić instalacje, które wymagałyby kłopotliwego 
wkuwania w konstrukcję domu lub maskowania dodatkowymi przesło-
nami. W suficie podwieszanym można ukryć klimatyzatory, nawiewniki 
i wywiewniki wentylacyjne lub elementy ogrzewania powietrznego. Pra-
wie nieograniczone możliwości montażu i gięcia płyty gipsowo-kartono-
wej wynikające z elastyczności i lekkości tego materiału budowlanego 
pozwalają na uzyskanie kształtów powierzchni sufitu i jego połączeń ze 
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Rys. 20. Rodzaje sufitów podwieszanych: A) Konstrukcja krzyżowa jednopoziomowa, B) 
Konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa, C) Okładzina sufitowa 

Ogólne warunki prowadzenia robót

Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest możliwe dopie-
ro wtedy, gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre” (np. wylewki i tyn-
ki „mokre”) oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocześnie 
wymaga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniżej 10oC. 
Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już funkcjo-
nować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej temperatury 
dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. 
Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnica-
mi budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatu-
ry w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania 
nie przekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. Przypomnieć 
należy również, że płyty g-k muszą być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod zadaszeniem. 
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Zasady montażu płyt g-k w suficie podwieszanym

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być montowane nie tylko w pozycji 
pionowej na ścianach. Montowane poziomo na stropie stanowią sufit.

W budynkach o podwyższonym standardzie wyposażenia (których bu-
duje się coraz więcej), występuje tak duża ilość różnego rodzaju instalacji, 
że rozprowadzenie ich jest bardzo kłopotliwe a czasem wręcz niemożliwe, 
jeżeli projekt budowlany nie rozwiązywał tego zagadnienia indywidual-
nie. Bardzo wygodnym dla instalatorów rozwiązaniem (a przy centralnej 
klimatyzacji – nieodzownym) jest wydzielenie przestrzeni technicznej po-
wstałej pomiędzy stropem nośnym a sufitem podwieszonym. Jest to roz-
wiązanie bardzo proste a zarazem umożliwiające utrzymanie wysokiego 
poziomu estetyki wykończenia. 

Do podwieszania elementów nośnych konstrukcji sufitu można sto-
sować tylko łączniki mechaniczne. Nie dopuszcza się klejenia płyt g-k na 
powierzchniach poziomych i skośnych (sufity, skosy). Narzuca to koniecz-
ność wcześniejszego przygotowania konstrukcji, do której będzie moco-
wana płyta g-k. Montowana na suficie płyta podlega innym niż na ścia-
nie obciążeniom i dlatego konstrukcja stosowana na suficie pod płytą g-k, 
zwana rusztem jest całkowicie inna niż konstrukcja ścienna. Ciężar własny 
ustawionych poziomo płyt powoduje powstawanie naprężeń zginających 
w przekroju płyty. Dlatego rozstaw profili stanowiących konstrukcję jest 
zależny od wytrzymałości na zginanie stosowanej płyty, czyli od średniej 
grubości płyty oraz od kierunku jej obciążenia. Rozstaw blachowkrętów 
wzdłuż profilu musi być również mniejszy niż przy montażu ścian i powi-
nien wynosić od 150 do 200 mm. 

W poszyciach jednowarstwowych oraz w zewnętrznych warstwach 
poszyć wielowarstwowych dla wewnętrznych warstw poszyć nie powinna 
przekraczać 400 mm. Jeżeli profile nośne, do których będzie przykręca-
na płyta, będą prostopadłe do długości płyty to taki układ nazywamy po-
przecznym, natomiast kiedy profile nośne są równoległe do długości płyty 
to mamy do czynienia z układem podłużnym. Maksymalny rozstaw profili, 
do których jest mocowana płyta podany jest w tabeli na str. xxxxxx.
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Rys. 21. Sposób montażu płyt g-k na suficie podwieszanym: a) układ poprzeczny, b) układ 
podłużny 

Kierunek układania płyt na suficie

Zanim podejmie się decyzję o kierunku i rodzaju rusztu należy usta-
lić kierunek ułożenia płyt g-k na suficie danego pomieszczenia. Decydują-
cy o tym jest kierunek oświetlenia tego sufitu. Jeżeli pomieszczenie będzie 
świetlone światłem słonecznym padającym z okien usytuowanych na ścia-
nach to płyty powinny być ustawione swoją długością równolegle do ściany 
z oknami. Wymóg ten wynika z faktu, że spoiny poprzeczne (styki krawędzi 
nie obłożonych kartonem) winny być równoległe do kierunku padania świa-
tła. Spoiny te są lekko wypukłe w stosunku do płaszczyzny płyt i światło 

a) b)
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padające prostopadle do nich może je uwidocznić rzucając cień za spoiną. 
W pomieszczeniach, w których okna usytuowane są na dwóch wzajemnie 
prostopadłych ścianach należy przeanalizować, które okna są skierowane na 
południe i w stosunku do nich ułożyć płyty kierując się powyżej opisanymi 
zasadami.

Rodzaj konstrukcji i sposoby jej zawieszenia 

Do konstruowania rusztów sufitowych stosuje się najczęściej zestaw 
dwóch profili: profil główny CD o szerokości 60 mm i profil przyścienny 
UD, wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubościach 0,6 mm lub 
0,55 mm. Do tych profili dostępne są akcesoria umożliwiające wykonanie 
połączeń między sobą oraz podwieszenia do stropu.

Gdy został ustalony kierunek ułożenia płyt na suficie należy zaprojek-
tować przebieg profili nośnych konstrukcji (profilami nośnymi nazwamy 
tutaj profile dolne, do których bezpośrednio mocowana będzie płyta g-k) 
oraz rozwiązanie konstrukcji uwzględniające sposób podwieszenia go do 
stropu. Rodzaj zaprojektowanej konstrukcji zależy również od funkcji sufi-
tu. Jeżeli, oprócz poprawy estetyki pomieszczenia, sufit będzie dodatkowo 
pełnił rolę przegrody czy osłony ogniowej albo będzie dodatkowo obcią-
żony np. oprawami świetlnymi i materiałem termoizolacyjnym to należy 
odpowiednio zagęścić rozstaw profili i wieszaków. 

Ważnym etapem montażu sufitu podwieszonego jest zamocowanie 
konstrukcji do stropu nośnego. Jeżeli konstrukcja nie będzie oddalona od 
stropu na odległość większą niż 120 mm stosuje się wieszaki mocowania 
bezpośredniego (typu ES). Do stropu żelbetowego ten element jest zamoco-
wany kotwą metalową o konstrukcji umożliwiającej kompensację średnicy 
otworu w betonie. W stropie żelbetowym dolna strefa betonu jest poddana 
rozciąganiu i towarzyszy temu zjawisku powstawanie siatki mikropęknięć. 
Rozwartość tych pęknięć jest zmienna i zależy od obciążenia stropu. Kołki 
do szybkiego montażu mogą wypaść z otworów, które są wiercone w fazie 
budowy, kiedy nie ma jeszcze na stropie obciążeń eksploatacyjnych. Kie-
dy budynek zostanie oddany do eksploatacji i stropy zostaną obciążone, 
pęknięcia przebiegające przez otwór powiększają jego średnicę, dlatego 
konstrukcja kołka musi umożliwiać zwiększenie swojej średnicy, aby 
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Rys. 22. Sufit na konstrukcji pojedynczej: 1. płyta g-k, 2. Profil nośny CD, 3. Profil przyścienny 
UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elementem rozprężnym), 5. Górna 
część wieszaka, 6. Łącznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowej

siła wyrywająca kotwę z otworu pozostała wielkością stałą. Warunek 
ten spełnia szereg metalowych kołków, z elementem stożkowym lub klino-
wym. Zdecydowanie nie wolno używać do mocowania wieszaków kołków 
rozporowych z plastikowym elementem rozprężnym. Nie wolno stosować 
również kołków wstrzeliwanych, jeżeli będą pracować na rozciąganie.

Jeżeli konstrukcja sufitowa musi być obniżona to zachodzi koniecz-
ność  stosowania wieszaków z elementem rozprężnym i prętem mocującym 
lub wieszaków noniuszowych. Wieszaki noniuszowe stosuje się w sufitach 
stanowiących osłonę lub przegrodę ogniową oraz wszędzie tam, gdzie ko-
nieczne jest zabezpieczenie sufitu przed podnoszeniem np. na skutek różni-
cy ciśnień powietrza w przestrzeni nad i pod sufitem oraz drgań.
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Sufit na konstrukcji krzyżowej, jednopoziomowej

Ten rodzaj konstrukcji sufitu stosowany jest w pomieszczeniach, któ-
rych szerokość nie przekracza 4 m. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie 

 sufitu podwieszanego przytwierdzane są przyścienne profile UD. Pro-
file CD układane są pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich końce umieszcza-
ne są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do 
stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstę-
pach nie większych niż 100 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od 
grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunków jej usytuowania względem 
profili CD.

Sufity na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej

Tego rodzaju sufity są rozwiązaniem podstawowym i stosowanym w po-
mieszczeniach, głównie z powodu łatwości montażu i regulacji poziomu 
płaszczyzny sufitu. W tym rodzaju rusztu wieszaki mogą być rozmiesz-
czone nawet w siatce 90 x 100 cm. Wieszaki podtrzymują główną (gór-

ną) warstwę konstrukcji wykonaną 
również z profili CD. Przy ścianach 
końce profili warstwy głównej (gór-
nej) spoczywają na górnej półce pro-
filu przyściennego UD. Profile nośne 
CD zawiesza się na łącznikach krzy-
żowych obejmujących górny profil 
i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy 
półki dolnego profilu. Końce profili 
nośnych wsunięte są pomiędzy półki 
profilu przyściennego. 

Profile CD wykonywane są w dłu-
gościach handlowych do 4 m. Aby je 
przedłużyć należy zastosować łącz-
nik wzdłużny. Przy łączeniu profili 

warstwy głównej (górnej) należy pamię-
tać, aby najbliższy wieszak był nie dalej niż 20 cm od miejsca połączenia 
profili. Równocześnie obowiązuje zasada, aby łączenie dwóch sąsiednich 
profili było przesunięte o minimum 80 cm. 

 Przy konstruowaniu tych sufitów na-
leży pamiętać o poniższych zasadach:
– maksymalna odległość osi skrajnego 
profilu warstwy nośnej (dolnej) od ścia-
ny do niego równoległej nie może prze-
kraczać 15 cm. 
– maksymalna odległość osi skrajnej 
profilu warstwy głównej (górnej) od 
ściany do niego równoległej nie prze-
kraczać 40 cm. 
– maksymalna odległość skrajnego 
wieszaka (licząc od ściany) na profilu 
głównym (górnym) nie może przekra-
czać 40 cm.
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Rys. 23. Sufit na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej: 1. płyta g-k, 2. Profile CD (główny 
i nośny), 3. Profil przyścienny UD, 4. Wieszak (noniusz obrotowy lub wieszak z elemen-
tem rozprężnym), 5. Górna część wieszaka, 6. Łącznik krzyżowy

Okładzina sufitowa na profilach CD 60

Tego rodzaju zabudowa ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne 
jest zminimalizowanie grubości okładziny sufitu. Ten system suchej za-
budowy daje możliwość skutecznego kompensowania nierówności stropu 
i daje możliwość przykrycia instalacji. Na minimalną grubość zabudowy 
składają się w tym wypadku: profil 15,5 mm oraz płyta g-k o grubości 12,5 
mm. Możliwe jest również płytowanie dwuwarstwowe.

Prace przy montażu okładziny sufitowej z płyt gipsowych roz-
poczynamy od wytrasowania powierzchni ścian, do których za-
kotwiony będzie profil przyścienny. Przy trasowaniu powierzch-
ni stropu zaznaczamy linię dzielącą strop na dwie połowy. Na-
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stępnie wytyczamy równoległe do pierwszej linie w rozstawie co 
400 mm. Na tak wytrasowanych liniach zaznaczamy punkty w rozstawie co 
1000 mm, pamiętając o tym, aby pierwszy punkt na linii był w odległości 
maksymalnie 200 mm od ściany. W profilach przyściennych UD znajdują 
się fabrycznie wykonane otwory, przez które nawiercamy ścianę pod kołki 
szybkiego montażu. Przez otwory w profilach przyściennych przekładamy 
kołki szybkiego montażu i za pomocą młotka osadzamy na nich profil UD 
na całym obwodzie sufitu.

Wykonujemy otwory w punktach zaznaczonych 
w kroku drugim. Wzdłuż wytyczonych linii mocujemy elementy do 
mocowania ES lub inne w zależności od tego, na jaką wysokość chce-
my opuścić nasz sufit. Po zmierzeniu odległości pomiędzy ściana-
mi docinamy profil CD 60 na żądany wymiar pomniejszony o 10 mm, 
aby po umocowaniu go w profilu przyściennym zachowany był pewien luz. 
Po docięciu profila CD 60 na żądany wymiar wsuwamy go w profil przy-
ścienny. Za pomocą blachowkrętów do blach grubych 3,5 x 9,5/11 przy-
kręcamy elementy ES do profili CD 60, pamiętając jednocześnie o pozio-
mowaniu rusztu sufitu. Po przykręceniu profili do elementów ES odginamy 
ramiona elementu mocującego powyżej poziomu profili CD 60. Odległość 
pomiędzy profilami CD 60 wynosi 400 mm.

Stosujemy płyty g-k o grubości 12,5 mm. Pierwszą płytę gipsowo-kar-
tonową przycinamy na długość np. 800 mm (lub wielokrotność 400 mm) 
i przygotowujemy do montażu na ruszcie sufitowym. Połączenie krawędzi 
płyt g-k musi znajdować się na profilu. Przy rozstawie 400 mm pomię-
dzy profilami płytę przykręcamy krawędzią wzdłużną, pokrytą kartonem, 
w kierunku prostopadłym do rusztu. Przy montażu płyty do rusztu sufi-
towego należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny ok. 5 mm pomiędzy 
krawędziami płyty gipsowo-kartonowej i ścianą. Wszystkie krawędzie 
płyty powinny łączyć się na profilu CD 60. Płytę g-k przykręcamy tylko 
do profili CD 60. Płyty mocujemy z wzajemnym przesunięciem styków 
poprzecznych o min. 400 mm.
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 Fot. 47-48. Montaż sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej. Wyznaczanie linii montażu

profilu przyściennego UD oraz wymiarowanie odstępów pomiędzy wieszakami
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 Fot. 49-50. Montaż sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej. Mocowanie profilu

przyściennego UD oraz montaż wieszaków wieszakami z elementem rozprężnym.
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 Fot. 51-52. Montaż sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej. Montaż wieszaków

wieszakami z elementem rozprężnym oraz mocowanie do nich profilu głównego CD.
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 Fot. 53-54. Montaż sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej.

Docinanie profilu CD oraz jego montaż do profilu nośnego CD.
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 Fot. 55-56. Montaż sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej.

Szczegół mocowania profilu nośnego CD za pomocą łącznika krzyżowego.
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 Fot. 57-58. Montaż sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej.

Ogólny widok konstrukcji oraz poziomowanie konstrukcji za pomocą regulacji zawiesi.
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 Fot. 59-60. Montaż sufitu na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej.

Docinanie płyty g-k i jej montaż do konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego.
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Tabela 6. Parametry techniczne poszczególnych rozwiązań sufitów.

Lp Opis konstrukcji
Ilość
płyt/

grubość 
płyt

Rozstaw elementów konstrukcji (cm)
Odporność 
ogniowaCD

dolne
nośne

CD
główne
górne

wieszaki

1 pojedynczy 1x12,5 50 - 100 -

2 Krzyżowy 
dwupoziomowy 1x12,5 50 100 90 -

3 Krzyżowy 
jednopoziomowy 1x12,5 50 120 90 -

4 Krzyżowy 
dwupoziomowy 1x12,5 40 100 75 REI 30

5 Krzyżowy 
jednopoziomowy 1x15,0 40 120 70 REI 30

6 Krzyżowy 
dwupoziomowy 2x15,0 40 100 70 REI 30

7 Krzyżowy 
jednopoziomowy 2x15,0 40 120 65 REI 30

Opłytowanie

Dla uproszczenia operowania całą płytą na suficie korzysta się często 
z płyt o długości 200 cm. Płyta taka jest lżejsza, a jej długość umożliwia 
pokrywanie konstrukcji, bez docinania płyty. Szereg producentów oferuje 
płyty o długości 200 cm z fabrycznie fazowanymi krawędziami poprzecz-
nymi, co ułatwia spoinowanie połączeń płyt. Spoiny poprzeczne w sąsied-
nich rzędach płyt powinny być przesunięte względem siebie przynajmniej 
o moduł rozstawu, czyli o 50 cm. Przy pokrywaniu wielowarstwowym tak 
należy rozplanować ułożenie płyt w drugiej warstwie, aby spoiny zarówno 
podłużne jak i poprzeczne nie pokrywały się przynajmniej w sąsiednich 
warstwach. Zasadniczo wymogi dotyczące długości wkrętów, przy moco-
waniu płyt na suficie, są takie same jak dla ścian, niemniej wygodnie jest 
przykręcać pierwszą warstwę dłuższymi o 10 mm wkrętami.

Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 

Po zamocowaniu płyt g-k na suficie widoczne są wszystkie krawę-
dzie płyt oraz łby użytych do mocowania wkrętów. Chcąc uzyskać jedno-
litą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów oraz uzupełnić 
ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. Spoinowanie płyt gip-
sowo-kartonowych na suficie wykonuje się w takli sam sposób jak zostało 
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 Fot. 61-62. Montaż okładziny sufitowej. Montaż profilu przyściennego UD oraz wieszaków typu ES.
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 Fot. 63-64. Montaż okładziny sufitowej. Zamocowane wieszaki typu ES w wymaganym

rozstawie i mocowanie profilu nośnego CD 60.
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 Fot. 65-66. Montaż okładziny sufitowej. Odgięte uszy wieszaka typu ES

mogą w razie potrzeby utrzymać wełnę mineralną.
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 Fot. 67-68. Montaż okładziny sufitowej. Płytowanie i kontrola prawidłowo zamocowanej okładziny.
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to opisane w pzrypadku spoinowania płyt stanowiących okładziny ścian 
działowych. 

Ocena efektu końcowego 

  Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich prac 
związanych z suchą zabudową od momentu wyznaczania poziomu sufitu 
aż do szpachlowania końcowego przed malowaniem. 

Szereg czynności podejmowanych przez montera suchej zabudowy 
należy do tzw. robót zanikających, stąd mogą – w momencie końcowego 
oddawania obiektu – pojawić się trudności w ocenie ich jakości. Z tego też 
powodu monter suchej zabudowy powinien wiedzieć, że o ile niestaranne 
wytrasowanie przebiegu sufitu będzie widoczne i możliwe do udokumento-
wania w chwili odbioru prac, to niestarannie wykonana konstrukcja z profili 
stalowych i np. montaż izolacji z wełny mineralnej mogą się ujawnić dopiero 
w czasie późniejszej eksploatacji budynku.

Przy wykonywaniu elementów systemu suchej zabudowy zazwyczaj 
wyodrębniane są następujące prace zanikające: 

– wykonanie konstrukcji z profili stalowych, 
– ewentulane ułożenie wełny mineralnej, 
– opłytowanie oraz użycie taśmy zbrojącej,
– szpachlowanie połączeń. 
Nie mniej ważny jest efekt końcowy wykonanych prac. Monter suchej 

zabudowy – w trakcie wykonywania prac – powinien mieć świadomość, iż 
podczas odbioru wykonanych przez niego prac będą oceniane tolerancje 
wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, w szczególno-
ści sprawdzane będą:

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi płaszczyzny 
od linii prostej 

- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
- odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
- odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 

dokumentacji od kierunku poziomego.

Szczegółowy opis możliwych odchyleń znajduje się w książce pt.: 
„Warunki techniczne odbioru i wykonania systemów suchej zabudowy 
z płyt gipsowo-kartonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie 
Gipsu, Warszawa 2010)
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Prace wykończeniowe
Na zaszpachlowaną powierzchnię sufitu nanosi się warstwę materiału 

gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkli-
wość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką materiał gruntują-
cy musi być suchy. 

Do malowania tak wykonanych sufitów stosowane są ogólnodostępne 
farby dyspersyjne. Nie należy stosować farb zawierających wapno i szkło 
wodne. Do tapetowania sufitów wykonanych z płyt g-k można stosować 
wszystkie ogólnodostępne tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach 
zaleca się stosowanie płyt impregnowanych typu H2.

      
 Fot. 69. Etapy spoinowania płyt g-k. Wypełnianie zagłębienia systemową

masą szpachlową.
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 Fot. 70-71. Etapy spoinowania płyt g-k. Wtopienie systemowej taśmy zbro-

jącej.i ociskanie taśmy a po wyschnięciu pierwszej warstwy,
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 Fot. 72. Etapy spoinowania płyt g-k. Nałożenie szerszej, cienkiej warstwy masy finiszowej.
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Montaż obudów konstrukcji dachów

System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i re-
komendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowa-
ny wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących 
w skład systemu składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, systemowe taśmy uszczelniające, systemowe masy szpachlo-
we, elementy mocujące i akcesoria. 

Obudowa konstrukcji dachu oparta jest na dwóch podstawowych ma-
teriałach budowlanych: wełnie mineralnej i płycie gipsowo-kartonowej. 
W sprzedaży dostępne są płyty gipsowo-kartonowe o różnych wymiarach. 
Jedna płyta o wymiarach 120x260 cm waży około 30 kg i warto pamiętać, 
że jej samodzielne wniesienie na poddasze może być problemem. Opis ma-
teriałów i narzędzi stosowanych w montażu obudów konstrukcji dachów 
w systemach suchej zabudowy wnętrz znajduje się w tym poradniku w roz-
dziale „Wiedza uzupełniająca. Materiały i narzędzia stosowane w techno-
logii suchej zabudowy”, na stronie xxxxxxx. 

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budow-
lanych wykonanych w technologii suchej zabudowy – takich jak np. obu-
dowy konstrukcji dachów – uwarunkowana jest w dużej mierze prawidło-
wym określeniem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. 

Prawidłowo wykonany dach stanowi zabezpieczenie przede wszyst-
kim przed opadami atmosferycznymi oraz ujemnym wpływem warunków 
termicznych otoczenia. Przystosowując poddasze do celów mieszkalnych 
należy pamiętać, że dla uzyskania pełnego komfortu przebywania na pod-
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daszu konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na istotne elementy 
kształtujące jego mikroklimat, tj. izolacyjność termiczną, izolacyjność 
akustyczną.

Nie mniej ważne wydaje się właściwe zabezpieczenie pożarowe pod-
dasza. Takie prewencyjne działanie nie ma wpływu na komfort przebywa-

Rys. 24. Przekrój poprzeczny warstw obudowy dachu oraz jego rzut: 1. Płyta gipsowo-kartono-
wa, 2. Profil CD 60, 3. Uchwyt ES, 4. Wkręt, 5. Wkręty do drewna, 6. Wkręt, 7. Syste-
mowa masa szpachlowa, 8. Materiał izolacyjny, 9. Paroizolacja
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nia, jednak w momentach krytycznych pozwala na zachowanie, wymaga-
nego przepisami, czasu na ewakuację i ewentualną akcję ratunkową.

Nowo wydzielone pomieszczenia na poddaszu powinny być przede 
wszystkim odizolowane termicznie od nagrzewającej się zewnętrznej po-
wierzchni dachu. Tak jest latem, natomiast zimą poprzez nie izolowany 
dach może być oddawane do atmosfery nawet 35% całego traconego 
w budynku ciepła. Do izolacji dachów skośnych, jako materiał izolacyj-
ny wykorzystywana jest wełna mineralna, zarówno szklana jak i skalna. 
Zalecane jest układanie jej w dwóch warstwach, o grubości całkowi-
tej nie mniejszej niż 20 cm. Do tego celu stosowana jest mata lub płyta 
z wełny mineralnej o grubości 150 mm oraz mata lub płyta o grubości 
50 mm. Układ dwuwarstwowy likwiduje również mostki termiczne.

Wełna mineralna stanowi również dobrą izolację akustyczną. Padają-
ce na blaszany dach krople deszczu mogą być zmorą mieszkańców zaada-
ptowanego poddasza. Wełna mineralna spełnia więc rolę zarówno izolacji 
termicznej jak i akustycznej, a ich skuteczność w dużej mierze zależy 
od właściwego ułożenia wełny mineralnej pomiędzy belkami konstrukcji 
więźby dachowej. 

Specjaliści zalecają wełnę mineralną, gdyż dzięki swej strukturze 
charakteryzuje się ona dobrą izolacyjnością cieplną. Należy do materia-
łów niepalnych (klasa A1 lub A2). Charakteryzując się bardzo dobrym 
wskaźnikiem pochłaniania dźwięku – przy grubości izolacji powyżej 140 
mm prawie całkowicie tłumi fale dźwiękowe wysokich i średnich często-
tliwości. Wpływa na lepszy mikroklimat pomieszczeń, należąc do mate-
riałów dyfuzyjnie otwartych (wykazuje niewielki opór dla pary wodnej). 
Dzięki sprężystości włókien i małemu ciężarowi opakowań wełnę szklaną 
łatwo wbudowuje się w konstrukcję, stanowiąc dla niej jedynie niewielkie 
obciążenie. Odporna jest na pleśń, gryzonie, starzenie się oraz jest nie-
szkodliwa dla zdrowia i środowiska. 

Bardzo istotny w przypadku poddasza jest problem odprowadzenia 
pary wodnej. W przypadku, gdy adaptujemy poddasze na cele mieszkalne 
musimy liczyć się z tym, że jego konstrukcja nie jest przygotowana na od-
prowadzenie zwiększonej ilości wilgoci, która zawsze powstaje w wyniku 
funkcjonowania człowieka (oddychanie, zużycie wody). Nie spełnienie 
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 Fot. 73-74. Obudowa konstrukcji dachu. Rozmierzanie rozstawu wieszaków kotwowych

do profili CD 60 oraz mocowanie wieszaka kotwowego.
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 Fot. 75-76. Obudowa konstrukcji dachu. Zamontowane wieszaki kotwowe

oraz mocowanie profilu CD.
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 Fot. 77-78. Obudowa konstrukcji dachu. Docinanie profilu stalowego CD

i ogólny widok zamontowanej konstrukcji nośnej.
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 Fot. 79-80. Obudowa konstrukcji dachu. W razie potrzeby profil CD można przedłużyć

do pożądanej długości za pomocą łącznika wzdłużnego i wkrętów.
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 Fot. 81-82. Obudowa konstrukcji dachu. Rozmierzenie rozstawu krokwi i docinanie izolacji:

wełny mineralnej do wymiarów przestrzeni pomiędzy krokwiami.
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 Fot. 83-84. Obudowa konstrukcji dachu. Umieszczanie wełny mineralnej pomiędzy krokwiami

oraz przygotowanie zamocowań do folii paroizolacyjnej.
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warunków odprowadzenia wilgoci może doprowadzić do jej gromadzenia 
się wewnątrz pomieszczenia, a w efekcie do powstania szkodliwego za-
grzybienia. Aby się przed tym zabezpieczyć stosuje się tzw. folie paroizo-
lacyjne. Należy pamiętać o dokładnym ułożeniu folii, bez szpar i szczelin, 
przez które para wodna mogłaby się przedostać do izolacji. Folie paroizo-
lacyjne umieszcza się pomiędzy warstwą ocieplenia, a powierzchnią wy-
kończenia sufitu, np. płytą gipsowo-kartonową. Mocowane są za pomocą 
taśmy klejącej, dwustronnej przyklejanej do stalowych profili nośnych.

Ogólne wymogi prowadzenia robót

Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest możliwe do-
piero wtedy, gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre” (wraz z wy-
lewkami) oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocześnie wy-
maga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniżej 100C. 
Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już funkcjo-
nować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej temperatury 
dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. 
Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnica-
mi budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatu-
ry w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania 
nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. Przypomnieć 
należy również, że płyty g-k muszą być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

Jeżeli na poddaszu planowane jest wykonanie ścian działowych, to 
ze względów technologicznych prace montażowe powinny być rozpoczęte 
właśnie od nich. Taka kolejność umożliwi prawidłowe wyznaczenie pozio-
mu sufitu na skosach i w części jętkowej dachu. Ważne jest, aby połączenie 
budowanej ściany z płyt g-k z konstrukcją budynku (wykonanej z mate-
riału innego niż płyta g-k) zostało wykonane z zastosowaniem połączenia 
ślizgowego. 

Podczas prac przygotowawczych należy ustalić wymiary (w przekro-
ju) belek konstrukcyjnych więźby dachowej – ich wysokość pozwoli na 
dobór grubości wełny mineralnej. Do zabudowy poddasza używana jest 
wełna mineralna konfekcjonowana w matach lub płytach. Najczęściej sto-
sowany układ to dwie warstwy – podstawowa, wykonywana z wełny o gru-
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 Fot. 85-86. Obudowa konstrukcji dachu.

Montaż folii oraz zabezpieczenie połączeń foli systemową taśmą.
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 Fot. 87-88. Obudowa konstrukcji dachu.

Montaż płyt g-k oraz kontrola prawidłowego ich mocowania.
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bości 150 mm i dodatkowa, umożliwiająca likwidację mostów cieplnych 
o grubości 50 mm. Wełna powinna być ściśle dopasowana do rozstawu 
belek. Połacie wełny docinane są wzdłużnie, indywidualnie wymiar doci-
nanego kawałka powinien być dopasowany do rozstawu kolejnych belek. 
Ścisłe przyleganie materiału izolacyjnego i jego wcześniejsze rozprężenie 
(poprzez wstrząśnięcie) to gwarancja dobrej izolacji. W razie kłopotów 
z samoistnym utrzymywaniem się umieszczonej pomiędzy belkami wełny, 
można jej podtrzymanie wykonać zwykłym sznurkiem przyczepionym do 
drewnianych belek za pomocą tackera i zszywek.

Warunkiem prawidłowego wyznaczenia płaszczyzny skosu jest równo-
ległość krawędzi załamania między nim a sufitem i ścianką kolankową. Na 
ściance wyznacza się linię poziomą, która będzie przyszłą krawędzią skosu 
i ścianki. W jednym końcu sufitu zaznacza się miejsce przyszłego przecięcia 
się sufitu i skosu. Za pomocą pionu przenosi się położenie tego punktu na 
podłogę i mierzy się jego odległość od ścianki kolankowej. Po drugiej stronie 
pomieszczenia odmierza się tę samą odległość. Za pomocą pionu znajduje 
się na suficie drugi punkt określający linie krawędzi. Sznurem z proszkiem 
znacznikowym odznacza się linię na suficie.

      
 

Fot. 89. Montaż zabudowy ściany kolankowej w trakcie obudowy konstrukcji dachu.
Montaż uchwytów ES jest taki sam jak w przypadku wznoszenia 

okładzin ściennych na profilach CD 60.
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Profile stalowe, nośne CD, montowane są do specjalnych uchwytów 
systemowych ES za pomocą dwóch blachowkrętów. Niedopuszczalny 
jest montaż płyt g-k bezpośrednio do konstrukcji dachu. To tylko pozorna 
oszczędność, która doprowadzi po pewnym czasie do spękania płyt gipso-
wo-kartonowych. Należy pamiętać, że dach to konstrukcja dynamiczna, 
wstrząsana wiatrem, podlegająca naciskom leżącego na jego powierzchni 
śniegu. Użycie systemowych wieszaków ES do podwieszania profili CD 
pozwala zniwelować te niekorzystne procesy. Systemowe wieszaki to tak-
że łatwiejszy montaż profili i ich poziomowanie.

Na ścianach szczytowych montowane są profile przyścienne UD. Zaleca 
się stosowanie na profilach taśmy akustycznej (polietylenowej) niwelującej 
niekorzystne efekty przenoszenia drgań z budynku na konstrukcję obudowy 
dachu. Profile nośne przebiegają w rozstawie co 40 cm. Montuje się je pro-
stopadle do belek konstrukcji dachowej. Przewody elektryczne rozprowadza 
się w wolnych miejscach przestrzeni konstrukcyjnej. Poprowadzone prze-

      
 

Fot. 90. Montaż zabudowy ściany kolankowej w trakcie obudowy konstrukcji dachu.
Montaż profili jest taki sam jak w przypadku wznoszenia

okładzin ściennych na profilach CD 60.
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wody wewnątrz zabudowy gipsowo-kartonowej mogą być wykonane tylko 
z atestowanych przepustów kablowych.

Po zamontowaniu wypoziomowanej konstrukcji stalowej mocowana 
jest folia paraizolacyjna. Zalecane jest przyklejenie jej do profili za pomocą 
dwustronnej taśmy klejącej. Połączenia fragmentów folii powinny być wy-
konane na zakładkę. 

Kolejny etap prac to właściwy montaż płyt gipsowo-kartonowych. Za-
leca się montaż płyt g-k ognioochronnych, impregnowanych lub łączących 
w sobie cechy płyt odpowiednio typu F i typu H2. Montaż płyt g-k powi-
nien być wykonany w układzie prostopadłym do profili konstrukcji no-
śnej. Płyty gipsowo-kartonowe układane są z przesunięciem styków w taki 
sposób, aby spoiny kolejnych płyt były przesunięte względem siebie co 
najmniej o 40 cm (lub wielokrotność tej wielkości). Niedopuszczalne jest 
tworzenie spoin krzyżowych. 

Rys. 25. Spoinowanie krawędzi ciętej sfazowanej pod kątem 45 stopni taśmą papierową lub 
z włókna szklanego wtopioną w masę szpachlową

Przed przykręceniem do konstrukcji płyty g-k, jej krawędzie nale-
ży sfazować, wyrównać tarnikiem i odpylić. Sfazowanie krawędzi płyty 
pod kątem 45 stopni pozwoli na umieszczenie w tak utworzonej bruździe 
gipsu szpachlowego. Płyty gipsowo-kartonowe układa się prostopadle do 
profili montażowych i przykręca do nich za pomocą systemowych wkrę-
tów do gipsu. Rozstaw wkrętów w poszyciach jednowarstwowych oraz 
w zewnętrznych warstwach poszyć wielowarstwowych powinien wyno-
sić maksymalnie 17 cm. Przy zalecanym w niektórych przypadkach, ze 
względów na zwiększenie ogniochronności, stosowaniu okładziny dwu-
warstwowej, maksymalny rozstaw wkrętów w wewnętrznych warstwach 
poszyć wielowarstwowych nie powinien przekraczać 40 cm.
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Obróbka okien dachowych
Podczas montażu okno dachowe (połaciowe) wstawiane jest w przy-

gotowany otwór dachowy. W przestrzeń pomiędzy krokwiami wsuwana 
jest rama ze skrzydłem, a od strony zewnętrznej dachu montowany jest 
specjalny kołnierz zabezpieczający przed opadami. Zgodnie z zalecenia-
mi kołnierz powinien całkowicie zabezpieczyć przed dostawaniem się 
wody opadowej do wnętrza, jednak miejsce styku ramy okiennej z kon-
strukcją dachu narażone jest na straty ciepła.

Od strony poddasza poziome powierzchnie wnęki okiennej z płyt g-k 
(górne i dolne ościeże) muszą być tak wykonane, aby zapewnić jak naj-
większe doświetlenie wnętrza. W praktyce oznacza poziomą lub nawet 
rozwartą górną obróbkę okna połaciowego oraz jeśli to możliwe pionową 
obróbkę dolną. Obróbki boczne z reguły są prostopadłe do okna. Sposób 
konstruowania rusztu z profili stalowych, mocowanie paroizolacji i płyty 
g-k we wnęce okna dachowego nie różni się zasadniczo od zabudowy in-
nych elementów wykonywanych w technologii suchej zabudowy. 

      
 Fot. 91. Obudowa okna połaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu. Montaż profili.



129

      
 Fot. 92-93. Obudowa okna połaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu. Montaż profili.
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 Fot. 94-95. Obudowa okna połaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu.

Montaż wełny mineralnej i folii..
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 Fot. 95-96. Obudowa okna połaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu.

Dopasowanie płyty g-k..
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 Fot. 97. Obudowa okna połaciowego w trakcie obudowy konstrukcji dachu.

Widok ogólny po opłytowniu, przed spoinowaniem.

Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na precyzyjne i szczelne 
ułożenie wełny mineralnej w obszarze okna połaciowego, w tym na pio-
nowych elementach ościeża oraz na zapewnienie ciągłości i szczelności 
paroizolacji (w tym na styku z ramą okna połaciowego).

Spoinowanie i prace wykończeniowe 

 Po zamocowaniu płyt g-k na suficie widoczne są wszystkie 
krawędzie płyt oraz łby użytych do mocowania wkrętów. Chcąc uzyskać 
jednolitą płaszczyznę należy zamaskować spoiny i łby wkrętów oraz 
uzupełnić ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. Spoinowanie 
płyt gipsowo-kartonowych na stanowiących zabudowę dachu skośnego 
wykonuje się w takli sam sposób jak zostało to opisane w pzrypadku 
spoinowania płyt stanowiących okładziny ścian działowych. 
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Szczegółowy opis możliwych odchyleń znajduje się w książce pt.: „Wa-
runki techniczne odbioru i wykonania systemów suchej zabudowy z płyt 
gipsowo-kartonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, 
Warszawa 2010)

Prace wykończeniowe
Na zaszpachlowaną powierzchnię sufitu nanosi się warstwę środka 

gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkli-
wość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką materiał gruntu-
jący musi być suchy. Miejsca bezpośrednio narażone na działanie wody 
(np. w łazience), izoluje się tzw. „folią w płynie” – specjalnym preparatem 
pozwalającym na całkowite ograniczenie wchłaniania wody przez gips za-
warty w rdzeniu płyty g-k.

Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie 
należy stosować farb zawierających wapno i szkło wodne. Do tapetowania 
sufitu wykonanego z płyt g-k można stosować wszystkie ogólnodostępne 
tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach zaleca się stosowanie płyt 
impregnowanych typu H2.
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Montaż okładzin ściennych 

System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i re-
komendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowa-
ny wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących 
w skład systemu składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, systemowe taśmy uszczelniające, systemowe masy szpachlo-
we, elementy mocujące i akcesoria. Opis materiałów i narzędzi stosowa-
nych w montażu okładzin ściennych w systemach suchej zabudowy wnętrz 
znajduje się w tym poradniku w rozdziale „Wiedza uzupełniająca. Materia-
ły i narzędzia stosowane w technologii suchej zabudowy”, na stronie xxxx. 

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budow-
lanych wykonanych w technologii suchej zabudowy – takich jak np. okła-
dziny ścienne – uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określe-
niem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. Dla okładzin 
ściennych najważniejsze parametry to sztywność i wytrzymałość, które 
zazwyczaj oznaczają – w przypadku okładzin ściennych – maksymalną 
dopuszczalną wysokość. 

Ważnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem okładzin 
ściennych we współczesnym budownictwie jest znaczne skrócenie czasu 
prowadzenia prac wykończeniowych i uniknięcie pracochłonnego tynko-
wania. Kolejnym parametrem istotnym przy montażu okładzin ściennych 
– w przypadku montażu z wykorzystaniem profili stalowych – jest izo-
lacyjność akustyczna, która określa komfort użytkowania pomieszczenia. 
Ochrona przed hałasem jest objęta normą budowlaną i określa wymagania 
stawiane przegrodom budowlanym w zależności od rodzaju pomieszczeń. 



136

Natomiast odporność ogniowa jest parametrem, który określa czas, w któ-
rym w trakcie pożaru, okładzina ścienna (z wyjątkiem suchego tynku) jest 
barierą ogniową. Wymagania odnośnie odporności ogniowej budynków 
obiektów budowlanych w zależności od ich przeznaczenia określają wa-
runki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
co jest egzekwowane w trakcie odbioru prac budowlanych. 

Można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje okładzin ściennych, klasy-
fikowane ze względu na sposób montażu płyt g-k. Istnieją również różnice 
w nazewnictwie i niektórych zastosowanych rozwiązaniach, wynikające 
z oferty handlowej krajowych producentów systemów suchej zabudowy, 
a które zostały tutaj pominięte.

W zasadzie można wyróżnić trzy główne systemy okładzin ściennych:
− suchy tynk (płyta g-k klejona do ściany),
− okładzina ścienna – płyty g-k mocowane na profilach CD 60,
− przedścianka (obudowa szachtów)

Dobór właściwego rozwiązania systemu okładzin ściennych, a więc 
użycie kleju lub dobór rodzaju zastosowanych profili stalowych, typu płyt 
gipsowo-kartonowych w poszyciu oraz materiału wypełniającego wnętrze 
przedścianki lub okładziny ściennej (rodzaj wełny mineralnej, jej gęstość 
objętościowa, grubość) mają decydujące znaczenie na uzyskanie przez 
ścianę zakładanych parametrów technicznych. Dotyczy to izolacyjności 
akustycznej, odporności ogniowej oraz sztywności. 

Inaczej mówiąc dobór właściwego rozwiązania systemu okładzin 
ściennych jest istotnym elementem aranżacji wnętrza nie tylko od strony 
estetycznej. Okładziny ścienne i przedścianki wykonane w systemach su-
chej zabudowy charakteryzuje mała masa 1m2 zabudowy i jej szybki pro-
ces wykonawczy.

Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem niepalnym, pozwalającym na 
wznoszenie przedścianek i okładzin nie rozprzestrzeniających ognia. 

Przy zastosowaniu impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych 
o zwiększonej odporności na działanie wilgoci (typu H) nie ma również 
ograniczeń przy wykorzystywaniu technologii suchej zabudowy do wy-
dzielania pomieszczeń, w których okresowo (do 10 godz.) występuje pod-
wyższona wilgotność, nie przekraczająca 85%.
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Systemowość rozwiązań powoduje, że możliwa jest – niespotykana 
przy zastosowaniu innych materiałów – duża szybkość i łatwość monta-
żu okładzin ściennych. Głównie dzięki kompleksowości i dopasowaniu 
elementów systemu oraz wyeliminowaniu pracochłonnych procesów mo-
krych. Do tego dochodzi łatwy sposób prowadzenia instalacji pod okładzi-
ną ścienną, która pozwala uniknąć kucia bruzd lub stosowania mało 

Rys. 26. Podstawowe elementy montażu suchego tynku: 1. Przyklejona płyta, 2. Płyta z nałożonymi 
plackami systemowego kleju gipsowego, 3. Miejsca spoinowania, 4. Podkładki dystansowe

estetycznych listew naściennych. Niespotykana w innych rozwiąza-
niach możliwość, niemal natychmiastowego, użytkowania pomieszczeń 
bez konieczności czekania na osiągnięcie przez element odpowiedniej wy-
trzymałości i wilgotności.
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Suchy tynk

Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako okładzina ścian murowanych 
tworzą tak zwany suchy tynk. Takie rozwiązanie stosowane jest 
przede wszystkim przy wykonywaniu remontów pomieszczeń. Można   
w ten sposób zasłonić nieestetycznie wyglądające fragmenty ścian, ukryć 
instalacje, a także polepszyć izolacyjność termiczną. Zastąpienie tynku 
tradycyjnego płytami gipsowo-kartonowymi znacznie też skraca czas 
budowy czy remontu. Najprostszym rozwiązaniem dla takiego zastosowania 
płyt gipsowo-kartonowych jest ich przyklejanie na klej gipsowy do podłoży 
pionowych, wykonanych z ceramiki, betonu, gazobetonu, i cementowo 
wapiennych. 

Rys. 27.  1. Płyta gipsowo-kartonowa, 2. Profil CD 60, 3. Profil UD 30, 4. Uchyt ES, 5. Kołek 
mocujący, 6. Taśma uszczelniająca 
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Podłoże, do którego będzie przyklejany suchy tynk nie może być 
wilgotne, tłuste i musi być pozbawione powłok z farb wapiennych i olej-
nych. Podłoże powinno być przygotowane w taki sposób, aby posiadało 
wymaganą przyczepność dla kleju gipsowego. Podłoża chłonne i podłoża 
o obniżonej przyczepności należy zagruntować odpowiednim preparatem 
gruntującym wg zaleceń dostawcy systemu. Dokładność wykonania ścia-
ny murowanej bardzo często znacznie odbiega od wymogów normowych. 
Zastosowanie płyt g-k umożliwia skorygowanie tych ewentualnych niedo-
ciągnięć.

Okładzina ścienna montowana na CD 60

Drugą metodą mocowania płyt g-k jest wykonanie okładziny na profilu 
CD 60 na ścianie za pomocą profili CD 60 mocowanych do ściany za po-
mocą uchwytów ES i innych, ustawianych pionowo co 60 cm. 

Okładzinę ścienną montowaną na profilach CD 60 montujemy w przypad-
ku, gdy:

– wysokość ściany przekracza 300 cm,
– doprowadzenie powierzchni ściany do klejenia klejem są nieuza-

sadnione ekonomicznie,
– w przypadku oczekiwania poprawy izolacyjności akustycznej 

i ogniowej ściany. 

Końce profili CD 60 wstawia się do zamocowanych poziomo na pod-
łodze i suficie profili przyściennych UD 30, mocowanych przy pomocy 
odpowiednich łączników mechanicznych w rozstawie nie przekraczają-
cych 100 cm. Okładziny mogą składać się z jednej lub dwóch warstw. Przy 
jednokrotnym poszyciu stosuje się płyty o grubości minimalnej 12,5 mm.

Z reguły okładziny ścienne mogą pełnić funkcje estetyczne i podwyż-
szające izolacyjność akustyczną przegrody, a w przypadku poszycia płyta-
mi ogniowymi (typy: F, DF, FH2, DFH2) również mogą posiadać kwalifi-
kacje odporności ogniowej. Izolacyjność akustyczna przegrody tradycyj-
nej zostaje znacząco poprawiona w przypadkach, gdy przestrzeń pomiędzy 
podłożem a poszyciem z płytą g-k wypełnimy wełną mineralną.
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Przedścianka

Przedścianka to konstrukcja samonośna. Montuje się ją przy istnieją-
cych ścianach w celu poprawy izolacyjności akustycznej i ogniowej. Tego 
typu konstrukcje stosuje się również jako okładziny szachtów windowych 
i instalacyjnych lub w przypadku gdy powierzchnia ściany jest nierów-
na lub małonośna. Montaż przedścianki na profilach CW (C) przypomina 
wznoszenie samodzielnej ścianki obłożonej jednostronnie płytą g-k. Izola-
cyjność akustyczna przedścianki zależy od materiałów i technologii mon-
tażu. W praktyce, zależnie od oczekiwań, stosuje się różnego rodzaju okła-
dziny. W zależności od wysokości pomieszczenia dobiera się odpowiedni 
wymiar profilu.

Tabela 7. Zestawienie wysokości ścian i grubości profili.

Wysokość 
przedścianki

TYP konstrukcji

3 m
CW (C) 50

UW (U) 50

4 m
CW (C) 75

UW (U) 75

5 m
CW (C) 100

UW (U) 100

Ze względu na to, że maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, 
w niektórych przypadkach zachodzi konieczność łączenia profili na długości 
np. na zakładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, 
dla profilu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW 
(C) 50. W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łą-
czonych na długości.
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Okładzina ścienna w praktyce

Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest możliwe do-
piero wtedy, gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre” (wraz z wy-
lewkami) oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocześnie wy-
maga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniżej 100C. 
Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już funkcjo-
nować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej temperatury 
dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. 
Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnica-
mi budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatu-
ry w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania 
nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. Przypomnieć 
należy również, że płyty g-k muszą być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

Wyznaczanie przebiegu okładziny ściennej

Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych powstają poprzez 
przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio do ściany lub obło-
żenie konstrukcji – wykonanych z systemowych profili stalowych – płytami 
g-k, montowanych jako konstrukcja samonośna, albo bezpośrednio do ścia-
ny za pomocą łączników ES.

W pierwszym przypadku nie ma potrzeby wyznaczania linii określa-
jącej przebieg okładziny ściennej. W przypadku przedścianek i okładziny 
ściennej montowanej na profilach CD 60 konieczne jest wyznaczanie prze-
biegu okładziny ściennej, tzw. trasowanie. Zgodnie z projektem należy wy-
rysować na podłodze przebieg planowanej ścianki. Zasadniczo wystarczy 
zaznaczenie jej jedną linią, jednak powinna być to linia, do której będzie 
dosunięty profil UD lub UW (U). 

Wymaga to od montera systemów suchej zabudowy przeprowadzenia 
prostych obliczeń. W projekcie podawane są zazwyczaj albo wymiary do 
osi ścianki, albo do jej krawędzi, podczas gdy linia narysowana na podłożu 
ma wytyczać krawędź profilu UD lub UW (U). Początkowo monter powi-
nien rysować linie po obu stronach profilu, a dopiero po zdobyciu większe-
go doświadczenia wystarczy zaznaczać umownym znakiem umieszczonym 
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 Fot. 98-99. Montaż suchego tynku. Przygotowanie systemowego kleju.
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 Fot. 100-101. Montaż suchego tynku. Nakładanie na ścianę placków kleju.
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 Fot. 102-103. Montaż suchego tynku. Ustalanie dystansu od powierzchni posadzki

oraz mocowanie płyty g-k.
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 Fot. 104-105. Montaż suchego tynku. Korekty ustawień płyty g-k.
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obok linii, po której stronie narysowanej linii będzie usytuowany profil. 

Po wyznaczeniu przebiegu przedścianki na podłodze należy nary-
sować jej przebieg również na suficie. Czynność tę można przyspieszyć 
i uprościć stosując np. laser budowlany. Posługując się tym przyrządem 
można nie tylko przenosić poziomy i wyznaczać kąty proste na płaszczyź-
nie poziomej, ale przede wszystkim wyznaczać przebieg płaszczyzn pio-
nowych.

Montaż suchego tynku

Pierwszą czynnością przy klejeniu płyty g-k „na plackach” jest wyznaczenie 
płaszczyzny przebiegu okładziny. Do wyznaczenia tej płaszczyzny 
znakomicie nadaje się poziomnica budowlana. Można to także wykonać 
dwoma pionami murarskimi i łatą lub sznurkiem przeprowadzonym 
poziomo. Dla ułatwienia późniejszego układania płyt należy zaznaczyć 
wyznaczoną płaszczyznę przy pomocy placków gipsowych zwanych 
markami. Płyty powinny być przyklejone klejem gipsowym rozłożonym 
punktowo w polu płyty oraz liniowo na wszystkich czterech krawędziach, 
w celu uniknięcia tzw. „klawiszowania płyt”. „Placki” z kleju gipsowego 
należy nałożyć w dwu pionowych rzędach oddalonych od siebie o 35 cm 
(mierząc osiowo) na środku płyty. Odległości pomiędzy plackami mierzone 
w pionie również nie powinny być większe niż 35 cm. Do mocowania płyt 
g-k należy stosować systemowe kleje gipsowe, przeznaczone do mocowania 
płyty g-k. Przed nakładaniem kleju gipsowego, należy mieć przygotowane 
płyty przycięte na odpowiednią długość (wysokość pomieszczenia minus 
1,5 cm). Uwaga, maksymalna dopuszczalna wysokość pomieszczeń 
zabudowywanych suchym tynkiem wynosi 300 cm. Przyklejanie płyt 
można rozpoczynać od narożnika lub od środka ściany. Przy długości 
mniejszej od 6 m można zaczynać od narożnika, a powyżej tego wymiaru 
od środka szerokości ściany.

Prawidłowe zamocowanie pierwszej płyty decyduje o jakości wyko-
nania całej okładziny, dlatego należy tę czynność wykonać szczególnie 
starannie. Ta pierwsza płyta będzie stanowiła „bazę” wyznaczającą płasz-
czyznę dla pozostałych płyt. Zalecane jest kontrolowanie „na bieżąco” po-
łożeń kolejnych płyt. 

Ważne jest, aby dolna krawędź płyty była lekko uniesiona, ok. 10-15 
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 Fot. 106-107. Montaż okładziny ściennej na profilach CD 60.

Oklejenie profilu taśmą izolującą oraz jego montaż.
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 Fot. 108-109. Montaż okładziny ściennej na profilach CD 60.

Mocowanie łączników ES i przykręcanie do nich profili CD.
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 Fot. 109-110. Montaż okładziny ściennej na profilach CD 60. Korekta ustawień profili CD.
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 Fot. 111-112. Montaż okładziny ściennej na profilach CD 60.

Ogólny widok zamontowanych profili i płytowanie.
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mm nad płaszczyznę podłogi. Przy przyklejaniu obok drugiej i każdej na-
stępnej płyty ustawia się je do poprzednio osadzonej, a współpłaszczyzno-
wość kontroluje się długą na 200 cm, sztywną łatą (najlepiej aluminiową 
o przekroju skrzynkowym). Sprawdzenia dokonuje się przykładając łatę 
poziomo w trzech miejscach na wysokości ściany.

Montaż okładziny ściennej na profilach CD 60

Montaż okładziny rozpoczyna się od wyznaczenia płaszczyzny zabu-
dowy. Na podłodze i suficie za pomocą sznura traserskiego z kolorowym 
proszkiem odznacza się linie wyznaczające płaszczyznę. Wzdłuż naryso-
wanych linii za pomocą kołków szybkiego montażu mocuje się profile UD 
30. 

Następnie na ścianie wyznacza się miejsca mocowania uchwytów 
typu ES, rozstawiając je co 60 cm w poziomie i maksymalnie co 125 cm 
w pionie. Profil CD 60 przycina się na długość mniejszą o ok. 10 mm 
od wysokości pomieszczenia i wkłada się w zamocowane profile UD 30 
i uchwyt ES. Uwaga, nie należy łączyć trwale profili CD 60 z UD 30. Za 
pomocą wkrętów do blachy przykręcane są profile do uchwytów ES. Po 
każdej stronie profilu powinny być po dwa wkręty. Przed przystąpieniem 
do przykręcania płyt należy sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płasz-
czyzna zabudowy jest równa.

W przypadku przedścianki profile UW (U) montuje się oklejając je 
wcześniej taśmą uszczelniającą. Profile CW (C) produkowane są w dłu-
gościach zbliżonych do najczęściej spotykanej wysokości pomieszczeń 
jednak zazwyczaj i tak konieczne jest ich skracanie. Dokonuje się tego 
ręcznymi nożycami do blachy. Jest zasadą, że długość profilu CW (C) po-
winna być o ok. 10 mm mniejsza od wysokości pomieszczenia. Uwaga, nie 
należy łączyć trwale profili CW (C) z UW (U).

Ze względu na to, że maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, 
w niektórych przypadkach zachodzi konieczność łączenia profili na długości 
np. na zakładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 100 wynosi 1,0 m, 
dla profilu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW 
(C) 50. W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łą-
czonych na długości.
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Montaż izolacji

W systemie suchej zabudowy, w której płyty montowane są na placki 
klejowe nie stosujemy izolacji, z wyłączeniem płyt zespolonych (płyta g-k 
połączona z izolacją). W dwóch pozostałych systemach, tj. przedścianki 
i okładziny ściennej, w razie konieczności zwiększenia izolacyjności ter-
micznej, ogniowej lub akustycznej, pomiędzy profile układa się warstwę 
wełny mineralnej o grubości nie większej niż odległość czoła profilu od 
ściany. Jeżeli okładzina ścienna montowana jest na ścianie zewnętrznej 
konieczne jest zastosowanie folii paroizolacyjnej, montowanej pomiędzy 
wełnę mineralną a płyty g-k. W przypadku okładziny ściennej montowanej 
na profilach CD 60 wełnę mineralną mocuje się po zamontowaniu uchwy-
tów ES poprzez nabicie mat. 

W przypadku przedścianki montujemy wełnę mineralną pomiędzy 
profilami. Wełna powinna wypełniać szczelnie przestrzeń pomiędzy pro-
filami. Niedokładne ułożenie wełny mineralnej powoduje obniżenie sku-
teczności izolacji. Zastosowanie lekkich konstrukcji wykonanych z płyt 
gipsowo-kartonowych jako ścian działowych, z wypełnieniem płytami lub 
matami z wełny mineralnej skalnej lub szklanej, zapewnia wszystkie para-
metry izolacyjności akustycznej.

Płytowanie

Montując płyty g-k jako okładziny ścienne najczęściej ustawia się 
je długością w kierunku pionowym tak, aby sięgały od podłogi do sufitu. 
W przypadku suchego tynku maksymalna wysokość nie może przekro-
czyć 3 m (dostępna w handlu długość płyty g-k). Takich ograniczeń nie ma 
w przypadku montażu płyt g-k na profilach stalowych przytwierdzonych 
do ściany za pomocą uchwytów typu ES. Płyty przykręca się tylko do pro-
fili CD 60, nie należy przykręcać płyt do profili poziomych (UD 30). Płyt 
nie należy stawiać bezpośrednio na podłożu. Należy pozostawić szczelinę 
ok. 10 mm.

Spoinowanie 

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych stanowiących okładziny 
ścienne wykonuje się w taki sam sposób jak zostało to opisane w przypad-
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ku spoinowania płyt stanowiących okładziny ścian działowych. 

Szczegółowy opis możliwych odchyleń znajduje się w książce pt.: 
„Warunki techniczne odbioru i wykonania systemów suchej zabudowy 
z płyt gipsowo-kartonowych” (praca zbiorowa, Polskie Stowarzyszenie 
Gipsu, Warszawa 2010)

Prace wykończeniowe

Na zaszpachlowaną powierzchnię opłytowanej ściany nanosi się war-
stwę środka gruntującego. Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnico-
waną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką ma-
teriał gruntujący musi być suchy. Miejsca bezpośrednio narażone na dzia-
łanie wody (np. w łazience), izoluje się tzw. „folią w płynie” – specjalnym 
preparatem pozwalającym na całkowite ograniczenie wchłaniania wody 
przez gips zawarty w rdzeniu płyty g-k.

Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie 
należy stosować farb zawierających wapno i szkło wodne. Do tapetowania 
sufitu wykonanego z płyt g-k można stosować wszystkie ogólnodostępne 
tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach zaleca się stosowanie płyt 
impregnowanych typu H2.
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Montaż płyt podłogowych 

System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i re-
komendowany przez producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowa-
ny wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących 
w skład systemu składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-
-kartonowe, systemowe taśmy uszczelniające, systemowe masy szpachlo-
we, elementy mocujące i akcesoria. Opis materiałów i narzędzi stosowa-
nych w montażu płyt podłogowych w systemach suchej zabudowy wnętrz 
znajduje się w tym poradniku w rozdziale „Wiedza uzupełniająca. Materia-
ły i narzędzia stosowane w technologii suchej zabudowy”, na stronie 205. 

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budow-
lanych wykonanych w technologii suchej zabudowy – takich jak np. płyty 
podłogowych − uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym okre-
śleniem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. Dla podłoży 
najważniejszym parametrem jest maksymalne obciążenie użytkowe, które 
zazwyczaj oznacza – w przypadku podłoży – jego maksymalne obciążenie. 
Wymagania pod tym względem uzależnione są w dużej mierze od przezna-
czenia pomieszczeń. Kolejnym parametrem istotnym przy układaniu pod-
łoża z płyt jest izolacyjność akustyczna, która określa komfort użytkowa-
nia pomieszczenia. Ochrona przed hałasem jest objęta normą budowlaną 
i określa wymagania stawiane przegrodom budowlanym w zależności od 
rodzaju pomieszczeń. Odporność ogniowa jest parametrem, który określa 
czas, w którym w trakcie pożaru, strop jest barierą ogniową. Większość 
budynków ma prawnie określone wymagania dotyczące ognioodporności 
i są one egzekwowane w trakcie odbioru prac budowlanych.
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Płyty podłogowe znajdują zastosowanie przede wszystkim w pracach 
renowacyjnych. Remont starych i dobrze zachowanych podłóg może być 
z powodzeniem przeprowadzony przy użyciu płyt podłogowych. Płyty 
podłogowe mają również zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana 
jest szybkość wykonania, ale jednocześnie dbałość o wygłuszenie po-
mieszczenia. 

Materiał izolacyjny może być stosowany jako: 
– fabrycznie przymocowana warstwa wełny mineralnej lub 
– styropianu, podsypka z sypkiego materiału izolacyjnego, war-

stwa wełny mineralnej lub styropianu. 
Wyróżniamy dwa podstawowe typy podkładów podłogowych: pod-

kłady podłogowe z zespolonych fabrycznie płyt oraz system pojedynczych 
płyt g-k lub gipsowo-włóknowych.

Rys. 28. Przekrój przez warstwy podkładu z płyt – podłoże równe. 1. Płyta g-k z warstwą 
izolacyjną, 2. Warstwa wyrównująca, 3. Spoina między deskami, 4. Folia izolacyjna, 
5. Element podłogi drewnianej
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Bez względu na sposób układania elementów płyt podłogowych zale-
ty takiego rozwiązania to:

– krótki czas montażu,
– eliminacja prac mokrych, 
– łatwy transport, 
– izolacyjność cieplna i akustyczna
– ochrona przeciwpożarowa,– tłumienie odgłosów kroków,
– możliwość natychmiastowego ułożenia posadzki,
– niewielki ciężar powierzchniowy. 

Rys. 29. Przekrój przez warstwy podkładu z płyt – podłoże nierówne. 1. Płyta g-k z warstwą 
izolacyjną, 2. Podsypka, 3. Folia izolacyjna, 4. Element podłogi drewnianej

W skład systemu wchodzą również systemowe taśmy dylatacyjne, 
które stosowane są zamiennie z paskami wełny mineralnej do odizolowa-
nia ułożonych warstw płyt podłogowych od ścian konstrukcyjnych. Takie 
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Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k i g-w jest możliwe 
dopiero wtedy, gdy są zakończone wszystkie roboty „mokre”, np. wylewki 
lub tynki oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocześnie wy-
maga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniżej 100C. 
Jeżeli roboty są prowadzone w okresie zimowym powinno już funkcjo-
nować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej temperatury 
dotyczy również czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. 
Niedopuszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnica-
mi budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spadku temperatury 
w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania nie-
przekraczającej 70 proc. wilgotności względnej powietrza. Przypomnieć 
należy również, że płyty g-k muszą być składowane w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod zadaszeniem. 

Wykonanie podłogi z podkładem z płyt składa się z trzech etapów: 
1) przygotowanie podłoża,
2) montaż płyt g-k lub gipsowo-włóknowych,
3) wykończenie.

Przygotowanie podłoża

Jeśli chcemy wykonać warstwę wyrównującą na istniejącym już sta-
rym podkładzie należy zwrócić uwagę na odpowiednie przygotowanie jego 
powierzchni. Powinna ona być czysta, sucha, zwarta, twarda. Nierówności 
do 6 cm można wyrównać podsypką wysypywaną bezpośrednio na podło-
że. Podczas remontu, gdy warstwa posadzki wykonana jest z drewna lub 
płytek ceramicznych nie jest konieczne usuwanie starych nawierzchni. Na 
tak przygotowaną powierzchnię układa się folię paroizolacyjną, która speł-
nia rolę uszczelnienia i zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci i nie do-
puszcza do utraty podsypki mogącej wnikać w szczeliny starych podłóg. 
Przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego konieczne jest zastosowanie 
podsypki. Podsypkę rozsypuje się bezpośrednio z worków i wyrównuje 
łatą prowadzoną po listwach prowadzących. Przy większych grubościach 
po wstępnym wyrównaniu, konieczne jest zagęszczenie podsypki ubija-
kiem ręcznym, a następnie wyrównanie nierówności.

Żeby zapobiec przenoszeniu dźwięków należy pamiętać o pozosta-
wieniu szczelin dylatacyjnych pomiędzy płytami g-k, a wszystkimi piono-
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wymi elementami budowlanymi. W przypadku układania płyt z felcami, 
należy je odciąć z płyt stykających się z elementami pionowymi pomiesz-
czania. Dodatkowo, na styku płyt ze ścianą należy umieścić paski materia-
łu izolacyjnego, np. taśmy dylatacyjnej lub wełny mineralnej. Ten zabieg 
jest konieczny również ze względu na rozszerzanie się i kurczenie podłogi 
wykonanej z płyt podłogowej. Dla podniesienia parametrów izolacyjności 
cieplnej i akustycznej stropu można położyć dodatkową warstwę materiału 
izolacyjnego. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych, przygoto-
wanych płyt z doklejoną fabrycznie warstwą izolacji. Takie zabezpieczenie 
eliminuje mostki akustyczne (tłumi odgłosy kroków) oraz zwiększa rów-
nież izolację cieplną.

Układanie 

Na wyrównane podłoże układane są płyty g-k. Warto pamiętać, że ko-
lejność układania ma znaczenie i zalecane jest rozpoczęcie prac od lewe-
go, najdalej oddalonego od drzwi narożnika. W pierwszym rozwiązaniu 
układamy podłoże z płyt g-k. Pierwsza, spodnia warstwa nie jest trwale 
związana z podłożem i na nią nanoszony jest za pomocą szpachli zębatej 
systemowy klej do płyt podłogowych. Wierzchnią warstwę płyt układa się 

Rys. 30. Elementy suchego jastrychu
 1. Izolacja przed wilgocią, 2. Pasy z wełny mineralnej, 3. Izolacja z wełny mineralnej 

lub styropianu, 4. Pierwsza warstwa płyt g-k podłogowych, 5. Wkręty montażowe
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obróconą pod kątem 90 stopni do warstwy spodniej, z przesunięciem 
spoin o minimum 30 cm.

Podkład podłogowy może być również montowany z płyt g-k lub 
gipsowo-włóknowych z przygotowanym fabrycznie złączem. Do klejenia 
powinien być zastosowany klej wskazany przez producenta. Klej do pod-
kładu nanoszony jest na złącza pasmami, po czym układa się i dociska 
kolejną płytę. Należy unikać umieszczania spoin w sąsiedztwie otworów 
drzwiowych. Ułożony element mocuje się za pomocą wkrętów albo spe-
cjalnych, ocynkowanych zszywek. Układanie dolnej warstwy płyt na przy-
gotowanym podłożu należy rozpocząć od drzwi. Natomiast w przypadku 
zastosowania podsypki, układanie przeprowadzamy w kierunku odwrot-
nym. Umożliwi to lepszą kontrolę poziomu wysypanego materiału.

Prace wykończeniowe

W większości przypadków do wypoziomowania podkładu wykonane-
go w technologii płyt podłogowych wystarczy poziomica. Przy zastosowa-
niu podsypki i wyrównywaniu znacznie większych nierówności podłoża 
konieczne jest ustalenie poziomu podłogi na obwodowych ścianach po-
mieszczenia. Do tego celu używana jest zazwyczaj waserwaga. Całkowita 
grubość podkładów podłogowych powinna być tak dobrana, aby było moż-
liwe bezkolizyjne otwieranie drzwi balkonowych i wejściowych. Jedynymi 
robotami zanikającymi przy montażu płyt podłogowych są: montaż folii 
izolacyjnej i materiału izolacyjnego. Od jakości ułożenia folii, szczególnie 
na wylewce wykonanej na gruncie, będzie zależało, czy właściwe odizo-
lujemy płyty g-k od wilgoci absorbowanej z podłoża. Natomiast szczel-

Rys. 31. Łączenie elementów przez sklejenie i skręcanie zakładów
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 Fot. 113-114. Etapy montażu podkładów z płyt podłogowych. Układanie foli izolacyjnej

lub papieru parafinowanego oraz, w razie potrzeby podsypki wyrównującej.
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 Fot. 115-116. Etapy montażu podkładów z płyt podłogowych.

Układanie warstwy płyt g-k lub g-w oraz klejenie krawędzi.
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nie rozłożone płyty materiału izolacyjnego pozwolą na lepsze tłumienie 
dźwięków i oczywiście większą izolacyjność cieplną. 

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Dla uzyskania idealnie równej podłogi wykonanej z płyt podłogowych 
zaleca się szpachlowanie masą szpachlową spoin płyt oraz łbów wkrętów 
(zszywek). Idealna gładkość powierzchni płyt podłogowych konieczna jest 
w przypadku planowanego pokrycia powierzchni wykładzinami zmywal-
nymi.

Szpachlowanie wykonuje się systemowymi masami szpachlowymi. 
Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić czy wkręty nie wy-
stają z płyt. Prawidłowo wkręcony wkręt powinien być zagłębiony na ok. 
0,5 mm do 1 mm – nie przerywając kartonu wokół łebka. Szpachlowanie 
wkrętów przeprowadza się przy szpachlowaniu spoin.

Prace wykończeniowe

Na podkładach z płyt podłogowych można stosować wszystkie rodza-
je wykładzin podłogowych. Można zastosować parkiet drewniany, panele 
podłogowe, wykładzinę dywanową, płytki ceramiczne, korek, PCV i lino-
leum. Podkłady z płyt mogą być stosowane pod meble na kółkach. Rozło-
żenie obciążeń konieczne jest w przypadku posadowienia stałych elemen-
tów wyposażenia, np. w łazienkach. Wannę ustawiamy na płytkach rozkła-
dających obciążenie, podobnie w przypadku belek wspierających schody 
wewnętrzne, antresole, itp. 

 
Ze względu na łatwość montażu i dobre przewodnictwo cieplne, po-

sadzki z płyt podłogowych nadają się idealnie do zastosowania przy ukła-
daniu podłogowych systemów grzewczych. Normy opracowanych i do-
stępnych w handlu systemów płyt podłogowych przewidują jedynie pewne 
zasady przygotowania podłoża, do których należy się bezwzględnie stoso-
wać. Rurki grzewcze umieszcza się w rowkach płyt polistyrenowych lub 
bezpośrednio mocuje do podłoża. Do wypełnienia przestrzeni między pro-

wadzoną instalacją używa się podsypki.
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Słownik pojęć branżowych
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English Terminy w języku polskim Deutsch

abatement, noise ~ SchalldÃ¤mmung [w] 

abrasion resistance Abriebfestigkeit [w] 
absorb, to aufsaugen 
absorbency FÃ¤higkeit [w] 
absorption of water Wasseraufnahme [w] 
absorptive capacity AufsaugungsvermÃ¶gen [s] 
absorptivity AufnahmefÃ¤higkeit [w] 
abut, to [L] stossen 
accelerate, to beschleunigen 
accessories ZubehÃ¶r [s] 
accompanying mineral Begleitmineral [s] 
accuracy of fit Passgenauigkeit [w] 
accuracy, dimensional ~ Massgenauigkeit [w] 
acoustic board Akustikplatte [w], Schallschluckplatte 

[w] 
acoustic panel Akustikplatte [w] , Schallschluckplatte 

[w] 
acoustic plaster Akustik-Putz [m] 
additive Zusatzmittel [s], Zusatzstoff [m] 
adhesion Haftfestigkeit [w], Haftung [w] 
adhesive Haftmittel [s], Haftvermittler [m], Kle-

bemittel [s
adhesive plaster [A] Haftgips [m], Ansetzgips [m] 
adhesive strength Haftfestigkeit [w] 
adhesive, gypsum ~ Klebegips [m], Ansetzgips [m] 
admixture Zusatzmittel [s] 
admixture Beimischung [w] 
aerate, to belÃ¼ften 
agent, adhesive ~ Haftmittel [s], Haftvermittler [m] 
agent, aridizing ~ Aridisierungsmittel [s] 
agent, bonding ~ Haftmittel [s], Haftvermittler [m] 
aggregate Zuschlagstoff [m] 
agitator RÃ¼hrwerk [s] 
agitator arm RÃ¼hrarm [m] 
air bubble Luftblase [w] 
airborne sound Luftschall [m] 
aluminium foil Aluminiumfolie [w] 
ambient temperature Umgebungstemperatur [w] 
anchoring Befestigung [w], Verankerung [w] 
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ancillary fire protection Hilfsmittel [s] fÃ¼r den Feuerschutz 
[m] 

anhydrite Anhydrit [m] 
anhydrite binder Anhydritbinder [m] 
anhydrite cement. Anhydritzement [m] 
anhydrite mortar AnhydritmÃ¶rtel [m] 
anhydrous anhydritisch, wasserfrei 
aqueous wasserhaltig 
average sound absorption co-
efficient 

mittleres SchalldÃ¤mm-Mass [s] 

back paper RÃ¼ckseitenkarton [m] 
back surface RÃ¼ckseite [w] 
backing coat Unterputz [m] 
barrier, vapour ~ Dampfsperre [w] 
base coat Unterputz [m] erster Bewurf [m] 
baseboard, gypsum ~ PutztrÃ¤gergipsplatte [w] 
bending strength Biegezugfestigkeit [w] 
block, building ~ Baustein [m] 
block, cast gypsum ~ [A] Gipswandbauplatte [w] [A]
block, gypsum ~ Gipswandbauplatte [w] 
block, hollow gypsum ~ [A] Gipshohlstein [m] [A]
blow down line Ausblaseleitung [w] 
blue lias lime Wasserkalk [m] 
board Platte [w], Bohle [w] 
board breaker Plattenbrecher [m] 
board cutter Plattenschere [w] 
board drier Plattentrockner [m] 
board end Stirnkante [w] 
board lifting tool GipsplattentrÃ¤ger [m] 
board machine (plasterboard) Plattenmaschine [w] (fÃ¼r Gipsplat-

ten) 
board trimmer GipsplattensÃ¤ge [w] 
board, acoustic ~ Akustikplatte [w], Schallschluckplatte 

[w] 
board, building ~ Bauplatte [w] 
board, gypsum ceiling ~ Deckenplatte [w] aus Gips, Gipsdec-

kenplatte [w] 
board, insulating ~ DÃ¤mmplatte [w], Isolierplatte [w] 
boards, butted ~ Plattenstoss [m] 



169

booker paarweises Zusammenlegen [s] von 
Gipsplatten [w][p

bore, to bohren 
boring machine Bohrmaschine [w] 
bottom discharge Bodenentleerung [w] 
bottom-dumping Bodenentleerung [w] 
box, mortar ~ Gipserkasten [m] 
box, mould ~ Formenkammer [w] 
build a ceiling, to eine Decke einziehen 
building block Baustein [m] 
building board Bauplatte [w] 
building board, lightweight 
~ ~ 

Leichtbauplatte [w] 

building element, gypsum ~ 
~ 

Gipsbauelement [s] 

building envelope GebÃ¤udehÃ¼lle [w] 
building interior Innenraum [m] eines GebÃ¤udes [s] 
building lime Baukalk [m] 
building material Baustoff [m] 
building plaster Baugips [m], Putzgips [m] 
building slab Bauplatte [w] 
building slab, wood wool ~ ~ Holzwolle-Leichtbauplatte [w] 
building stone Baustein [m] 
burnt lime gebrannter Kalk [m] (CaO) 
calibration Kalibrierung [w] 
calliper (of paper) Dicke [w] (papier [s]) 
cast gypsum block Gipsbaustein [m] Gipsbauplatte [w] 
cavity Hohlraurn [m] 
cavity gypsum block Gips-Wandbauplatten [w] [pl] mit 

HohlrÃ¤umen [m] [p
ceiling Decke [w], Unterdecke [w] 
ceiling board Deckenplatte [w] 
ceiling junction Decken-Wand-Anschluss [m] 
ceiling lining Deckenbekleidung [w] 
ceiling plaster DeckenputzmÃ¶rtel [m] 
ceiling plaster(ing) Deckenputz [m] 
ceiling tile Deckenplatte [w] 
ceiling tiles, precast ~ ~ Kassettenplatte [w] 
ceiling, caisson ~ [A ] Kassettendecke [w] 
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ceiling, false ~ abgehÃ¤ngte Decke [w], abgehÃ¤ngte 
Unterdecke [w], Z

ceiling, heated ~ Heizdecke [w] 
ceiling, lath ~ Plattendecke [w] 
ceiling, panelled ~ Plattendecke [w] 
ceiling, plaster ~ Gipsunterdecke [w] 
ceiling, stucco ~ Stuckdecke [w] 
ceiling, suspended ~ abgehÃ¤ngte Decke [w], abgehÃ¤ngte 

Unterdecke [w] 
ceiling, tiled ~ Kassettendecke [w] 
ceiling, to build a ~ eine Decke [w] einziehen 
ceiling, to plaster a ~ verputzen (eine Decke) 
ceiling, ventilating ~ LÃ¼ftungs(unter)decke [w] 
cellular gypsum [A] Porengips [m] [A]
cellular gypsum panel [A] Porengipsplatte [w] [A]
chamfer Fase [w] 
chamfer, to abfasen 
chamfered abgefast 
chamfered edge abgefaste Kante [w] 
chemical anhydrite synthetischer Anhydrit [m] 
clamping Einspannung [w] 
clamping, elastic ~ elastische Einspannung [w] 
classification Sichten [s], Klassifizierung [w], Ein-

rÃ¼stung [w] 
classify, to sichten 
coefficient of expansion Ausdehnungskoeffizient[m], Dehnun-

gskoeffizient [m]
coefficient of heat transfer WÃ¤rmeleitzahl [w] 
coefficient of sound ab-
sorption 

Schallabsorptionsgrad [m] 

coefficient of thermal con-
ductivity 

WÃ¤rmeleitzahl [w] 

compressive strength Druckfestigkeit [w] 
container BehÃ¤lter [m] 
content of crystal water Kristallwassergehalt [m] 
content, gypsum ~ Gipsgehalt [m] 
content, minimum ~ Mindestgehalt [m] 
continuous conveyor StetigfÃ¶rderer [m] 
core (of plasterboard) Kern [m] (einer Gipsbauplatte) 
corner bead Eckschutzschiene [w] 
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corner beading Putzeckleiste [w] 
corner fillet, gypsum ~~ Putzeckleiste [w] 
corner post EckstÃ¤nder [m], EckstÃ¼tze [w] 
corner protection EckstÃ¼tze [w] 
corner reinforcement Eckbewehrung [w] 
cornice Hohlkehle [w] 
corrode, to angreifen 
corrosion Korrosion [w] 
cover, wall ~ Wandbekleidung [w] 
crystal water, content of ~ ~ Kristallwassergehalt [m] 
curvature Biegung [w] 
curve Kurve [w] 
cut on the cant, to abfasen 
cutter, board ~ Plattenschere [w] 
damp feucht 
dampness Feuchtigkeit [w] , Feuchte [w] 
damp-proof feuchtigkeitsabweisend 
dash coat Spritzbewurf [m] 
dead burned gypsum (high 
temp) 

tot gebrannter Gips [m] 

demountable demontierbar 
demountable fixing lÃ¶sbare Verbindung [w] 
density Raumgewicht [s] 
density, bulk ~ SchÃ¼ttgewicht [s] 
dental plaster Dentalgips [m] 
deposit LagerstÃ¤tte [w], Vorkommen [s], 

Niederschlag [m] 
deposit, gypsum ~ Gipsvorkommen [s] 
deposit, to absetzen 
depot Lager [s] 
dew-point Taupunkt [m] 
dilation Ausdehnung [w], Expansion [w] 
dilation joint Dehnungsfuge [w] 
dimensional accuracy Massgenauigkeit [w] 
dimensional stability RaumbestÃ¤ndigkeit [w] 
direction Vorschrift [w] 
distance Abstand [m] 
distance between axes Achsabstand [m] 
drier, board ~ Plattentrockner [m] 
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drill Bohrmaschine [w] 
drill, to bohren 
drywall screwdriver Trockenbauschrauber [m], Gipsplat-

tenschrauber [m] 
DSG REA-Gips [m] 
dust collector Entstauber [m], Staubabscheider [m] 
edge profile Kantenprofil [s] 
edge protection Kantenschutz [m] 
edge, bevelled ~ Winkelkante [w] 
edge, chamfered ~ abgefaste Kante [w] 
edge, half round tapered ~ abgeflachte halbrunde Kante [w] 
edge, half round ~ halbrunde Kante [w] 
edge, longitudinal ~ LÃ¤ngskante [w] 
edge, paper-bound ~ kartonummantelte Kante [w] 
edge, recessed ~ gefalzte Kante [w] 
edge, rounded ~ abgerundete Kante [w], runde Kante 

[w] 
edge, sharp ~ scharfe Kante [w] 
edge, square ~ volle Kante [w] 
edge, tapered ~ abgeflachte Kante [w] 
edge, transverse ~ Querkante [w] 
error in measurement Messfehler [m] 
factory, gypsum ~ Gipsfabrik [w] 
false ceiling Zwischendecke [w] 
FGD Gypsum Rauchgasgips [m], REA-Gips [m] 
fibre reinforced gypsum pa-
nel 

Gipsfaserplatte [w], faserbewehrte 
Gipsplatte [w] 

fibre reinforced gypsum 
plank 

Gipsdiele [w] mit Fasereinlage 

fibrous plaster panel Gipsfaserplatte [w] , faserbewehrte 
Gipsplatte [w]

final setting time Abbindeende [s], Versteifungsende [s] 
final setting time (end of set-
ting) 

Versteifungsende [s] 

finish Oberputz [m] 
finish coat Feinputzschicht [w], Oberputz [m] 
finish plaster Feinputz [m] 
finishing coat Oberputzlage [w], Feinputzlage [w] 
finishing coat, smooth ~ ~ abgescheibter Putz [m], Feinputz [m] 
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finishing of plaster before 
painting 

letzter Arbeitsgang [m] 

finishing plaster Feinputzgips [m] 
fire-proof wall [A] feuersichere Wand [w] [A]
flexibility Regelbereich [m] 
flexural strength Biegezugfestigkeit [w] 
flexure Biegung [w] 
floor screed Fliessestrich [m] 
flooring plaster Gipsestrich [m] 
foil-backed plasterboard Gipsplatte [w] mit (Aluminium-) Folie 

auf der RÃ¼ck
framing, metal ~ Metallskelett [s] 
framing, wood ~ Fachwerk [s], Holzrahmenwerk [s], 

Holzunterkonstru
glass wool Glaswolle [w] 
glass-fiber Glasfaser [w] 
grinding Mahlung [w] 
grinding, preliminary ~ Vormahlen [s] 
grinding, primary ~ Vormahlen [s] 
grinding, secondary ~ Nachmahlen [s] 
groove, tongue and ~ Nut [w] und Feder [w] 
grooved geschlitzt 
gypsum ungebrannter Gips [m] 
gypsum baseboard PutztrÃ¤gerplatte [w] 
gypsum binder Gipsbinder [m] 
gypsum block Gips-Wandbauplatte [w], Zwischen-

wandplatte [w] aus
gypsum bricklaying mortar Gips-MauermÃ¶rtel [m] 
gypsum building components Gipsbauteile [s] [pl] 
gypsum building element Gipsbauelement [s] 
gypsum building plaster Baugips [m], Gips-PutztrockenmÃ¶r-

tel [m] 
gypsum calcining plant Gipsbrennerei [w] 
gypsum casting Gipsabguss [m] 
gypsum ceiling board Deckenplatte [w] aus Gips [m], Gips-

deckenplatte 
gypsum ceiling panel Paneel (aus Gips) [s] 
gypsum cement Hartgips [m] 
gypsum content Gipsgehalt [m] 
gypsum corner fillet Putzeckleiste [w] 
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gypsum cove Stuckleiste [w], Stuckprofil [s] 
gypsum deposit Gipsvorkommen [s] 
gypsum dust Gipsstaub [m] 
gypsum factory Gipsfabrik [w] 
gypsum fillet Gipsleiste [w] 
gypsum industry Gipsindustrie [w] 
gypsum joint filler GipsfugenfÃ¼ller [m] 
gypsum kiln Gipsofen [m] 
gypsum lath PutztrÃ¤gerplatte [w] 
gypsum lath, insulating ~ ~ PutztrÃ¤gerplatte [w] mit (Alumi-

nium) Folie auf der
gypsum lath, perforated ~ ~ gelochte PutztrÃ¤gerplatte [w] 
gypsum lath, plain ungelochte PutztrÃ¤gerplatte [w] 
gypsum lime building plaster GipskalktrockenmÃ¶rtel [m] 
gypsum mortar GipsmÃ¶rtel [m] 
gypsum neat plaster purer Putzgips [m] 
gypsum panel Gipspaneel [s] 
gypsum panel containing fi-
bre 

Gipspaneel [s] mit Fasereinlage [A]

gypsum panel containing 
reed [A]

Gipspaneel [s] mit Rohreinlage [w] [A]

gypsum partition unit [A] Zwischenwandplatte [w] aus Gips [m] 
[A]

gypsum paste Gipsbrei [m] 
gypsum perlite plaster Gips-Perlite-MÃ¶rtel [m] 
gypsum plank Gipsdiele [w] [A]
gypsum plank, fibre reinfor-
ced ~ ~ 

Gipsdiele [w] mit Fasereinlage [w] [A]

gypsum plaster Baugips [m] 
gypsum plaster, coarse ~ ~ grober Baugips [m] 
gypsum plaster, fine ~ ~ feiner Baugips [m] 
gypsum plaster, lime gauged 
~ ~ 

Gipskalkputzmischung 

gypsum plaster, mixed "thro-
ugh the set" ~ ~ 

tot gemachter Gips [m] 

gypsum plaster, pre-mixed 
~ ~ 

Fertigputzgips [m] 

gypsum plasterboard strip Gipsplattenstreifen [m] 
gypsum structural slab [A] Gipsbauplatte [w [A]
gypsum tile Gipskassette [w] 
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gypsum wallboard [A] Gipsplatte [w] 
gypsum wallboard, fire-retar-
dant ~ ~ [A]

Gipsfeuerschutzplatte [w] 

gypsum wallboard, moisture 
resistant ~ ~ [A]

wasserabweisende Gipsplatte [w] 

gypsum wallboard, solid par-
tition ~ ~ [A]

Doppelwand [w] aus Gipsplatten 

gypsum wood-fibre plaster Putzgips [m] mit Holzfaserzusatz [m] 
gypsum, adhesive ~ Klebegips [m] 
gypsum-lime mortar GipskalkmÃ¶rtel [m] 
hammer breaker Hammerbrecher [m] 
hammer crusher Hammerbrecher [m] 
hammer mill HammermÃ¼hle [w], Schlagkre-

uzmÃ¼hle [w] 
hand mixing Handmischung [w],mischung [w] von 

Hand 
hand sander Handschleifer [m] 
hand sieving Handsiebung [w] 
handle, wooden ~ Holzstiel [m] 
handling HandhabÃ¼ng [w], Behandlung [w] 

(von Abwasser [s]) 
hanger AbhÃ¤nger [m] 
hardwall(-)plaster Hartputzgips [m], MÃ¶rtelgips [m] 
hatchet, plasterer's ~ Gipserbeil [s] 
heat insulation WÃ¤rmedÃ¤mmung [w], WÃ¤rme-

isolierung [w], WÃ¤rmeschutz
heat loss WÃ¤rmeverlust [m] 
heat protection WÃ¤rmeschutz [m] 
heat-insulating layer WÃ¤rmedÃ¤mmschicht [w] 
hole Loch [s] 
hollow gypsum block Gipshohlstein [m] 
humidity Feuchtigkeit [w], Feuchte [w] 
humidity control Feuchtigkeitsregelung [w] 
humidity indicator Feuchtigkeitsmesser [m] 
impact sound KÃ¶rperschall [m], Trittschall [m] 
impact sound insulation Trittschallschutz [m] 
impact sound transmission KÃ¶rperschallÃ¼bertragung [w] 
inside corner trowel Inneneckspachtel [m] 
inside diameter Innendurchmesser [m] 
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insulating plasterboard Gipsplatte [w]mit (Aluminium-)Folie 
auf der RÃ¼ckse

insulation against air-borne 
sound 

LuftschalldÃ¤mmung [w] 

insulation against moisture 
vapour 

Feuchtigkeitsisolierung [w] 

insulation, heat ~ WÃ¤rmedÃ¤mmung [w], WÃ¤rme-
isolierung [w] 

insulation, impact sound ~ Trittschallschutz [m] 
insulation, sound ~ LÃ¤rmisolierung [w] 
insulation, thermal ~ WÃ¤rmedÃ¤mmung [w], WÃ¤rme-

isolierung [w] 
jigger conveyor SchÃ¼ttelrutsche [w] 
jig-saw StichsÃ¤ge [w] 
joint cover(ing) strip Fugenabdeckung [w], Fugen(deck)

streifen [m] 
joint filler FugenfÃ¼ller [m] 
joint filler, gypsum Gips-FugenfÃ¼ller [m] 
joint filling Verspachtelung [m] 
joint packing Fugendichtung [w] 
joint reinforcing tape Fugenbewehrungsstreifen [m] 
joint sealing Fugendichtung [w] 
joint shape Fugenausbildung [w] 
joint tape Fugenband [s], Fugeneinlage [w], Fu-

gen(deck)streif
joint type Fugenausbildung [w] 
joint, bed LÃ¤ngsfuge [w] 
joint, butt Plattenstoss [m], Stossfuge [w] 
joint, expansion Dehnungsfuge [w] 
joint, keyed ~ genutete Fuge [w] 
joist Balken [m] 
knife Plattenschere [w] 
lateral surface SeitenflÃ¤che [w] 
lath Latte [w] 
lath ceiling Plattendecke [w] 
lath nail Gipsernagel [m] 
lath paper Karton [m](fÃ¼r Gipsplatten) 
lath work Lattung [w] 
lath, gypsum ~ PutztrÃ¤gerplatte [w] 
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lath, metal ~ Banddrahtgewebe [s], Baudrahtgewe-
be [s], Metallput

lath, reed Rohr-PutztrÃ¤ger [m] 
lath, rib (metal) ~ Rippenstreckmetall [s] 
level, to ausgleichen 
levelling HÃ¶henlage [w] 
levelling coat Ausgleichsschicht [w] 
lightweight construction Leicht-Bauweise [w] 
longitudinal edge LÃ¤ngskante [w] 
longitudinal joint Stossfuge [w] 
longitudinal joint LÃ¤ngsfuge [w] 
longitudinal reinforcement LÃ¤ngsversteifung [w] 
manual operation Handbedienung [w] 
maximum load HÃ¶chstbelastung [w] 
measurement, error in ~ Messfehler [m] 
measuring apparatus MessgerÃ¤t [s] 
mechanical mixing Maschinenmischung [w] 
metal framing Metallskelett [s] 
metal furring Metallunterkonstruktion [w] 
metal lath Metall-PutztrÃ¤ger [m] 
metal lath, expanded ~ Streckmetall [s] 
metal profile for edge protec-
tion 

Metallkantenschutzprofil [s] 

metal reinforcement bar Metallprofilstab [m] 
metal structure Metallskelett [s] 
metal stud partition MetallstÃ¤nderwand [w] 
metal support Metallunterkonstruktion [w] 
metal suspension strip MetallabhÃ¤ngeband [s] 
metastable metastabil 
meter MessgerÃ¤t [s] 
mineral wool Mineralwolle [w] 
mix thoroughly, to durcharbeiten, durchmischen 
mix(ing) ratio MischungsverhÃ¤ltnis [s] 
mix, to anmachen, anrÃ¼hren 
mix, to (with water) anmachen 
mixed binder Mischbinder [m] 
moist feucht 
moisten, to anfeuchten, benetzen 
moisture Feuchtigkeit [w] 
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moisture, insulation against ~ Feuchtigkeitsisolierung [w] 
moisture, natural ~ Eigenfeuchtigkeit [w] 
mortar, gypsum ~ GipsmÃ¶rtel [m] 
mortar, gypsum-lime ~ GipskalkmÃ¶rtel [m] 
mount, to anbringen 
mounting Einbau [m] 
operation, drilling ~ Bohrarbeit [w] 
operation, manual ~ Handbedienung [w] 
outside corner trowel Ausseneckspachtel [m] 
panel Paneel [s] 
panel, acoustic ~ Akustikpaneel [w], 
panel, ceiling ~ Deckenpaneel [w] 
panel, cellular gypsum ~ [A] Porengipspaneel [w] [A]
panel, gypsum ~ Gipspaneel [w] 
panel, gypsum ceiling ~ Deckenpaneel [w] aus Gips [m] 
panel, insulating ~ DÃ¤mmpaneel [w] 
panel, lightweight ~ Leichtbaupaneel [w] 
paper tensioner Kartonspanner [m], Papierspanner [m], 

Stuckgips [m
paste Brei [m] 
paste, gypsum ~ Gipsbrei [m] 
perlite Perlit [s] 
phosphogypsum Phosphogips [m] 
plaster coat Putzlage [w] 
plaster floor screed Gipsestrich [m] 
plaster meter Gipsmesseinrichtung [w], Gipsdosiere-

inrichtung [w]
plaster mixing pump Gipsmischpumpe [w] 
plaster mould Gipsform [w] 
plaster of Paris Pariser Baugips [m] 
plaster of Paris Stuckgips [m] 
plaster on metal lath partition 
[A]

Gips-Drahtputz-Trennwand [w] [A]

plaster receiving surface Putzgrund [m], Putzuntergrund [m] 
plaster slab [A] Gipsdiele [w] [A]
plaster slurry Gipsbrei [m] 
plaster spraygun Putzspritzapparat [m], Putzwerfer [m] 
plaster stucco [A] Gipsputz [m] 
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plaster work Putz [m], Verputz [m], Innenverputzen 
[w] 

plaster, acoustical ~ Akustik-Putz [m] 
plaster, adhesive ~ Haftgips [m] 
plaster, anhydrite ~ Anhydritbinder [m] 
plaster, bonding ~ Haftgips [m], Haftputzgips [m] 
plaster, building ~ Baugips [m] 
plaster, casting Gipsguss [m], Modellgips [m] 
plaster, ceiling ~ DeckenputzmÃ¶rtel [m], Gips(-Unter)

decke [w] 
plaster, coat of ~ Putzlage [w] 
plaster, dental ~ Dentalgips [m] 
plaster, finishing ~ Feinputzgips [m] 
plaster, finishing coat (of) ~ abgescheibter Putz [m], Feinputz-Gips 

[m] 
plaster, flooring ~ Estrichgips [m] 
plaster, foamed ~ Schaumgips [m] 
plaster, gauging ~ Feinputzgips [m] 
plaster, gypsum ~ Baugips [m], Gipsputz [m] 
plaster, hard ~ Hartputzgips [m] 
plaster, hardwall ~ MÃ¶rtelgips [m] 
plaster, insulating ~ DÃ¤mmputz [m], Isoliergips [m] 
plaster, internal ~ Innenputz [m] 
plaster, joint ~ [A] FugenfÃ¼ller [m] 
plaster, jointing ~ [A] Gips-FugenfÃ¼ller [m] 
plaster, land ~ DÃ¼ngegips [m] 
plaster, lime ~ KaIkputz [m] 
plaster, moulding ~ Form(en)gips [m], Modellgips [m] 
plaster, perlite ~ Gips-Perlite-MÃ¶rtel [m] 
plaster, pottery ~ Form(en)gips [m] 
plaster, pre-mixed ~ FertigtrockenmÃ¶rtel [m] 
plaster, Rapp ~ [A] Rapp-PutzmÃ¶rtel [m] [A]
plaster, sanded gypsum ~ GipssandmÃ¶rtel [m] 
plaster, single (coat) ~ einlagiger Putzgips [m] 
plaster, slow-setting ~ Langsambinder [m] (Gips) [m] 
plaster, thickness of ~ Putzdicke [w] 
plaster, to aufbringen (von PutzmÃ¶rtel) 
plaster, to (a ceiling) verputzen (eine Decke) 
plaster, to (gypsum) gipsen 
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plaster, to (inside) putzen, verputzen innen 
plaster, to (with gypsum) Ã¼berziehen mit Gips 
plaster, wall ~ Putzgips [m] 
plasterboard Gipsplatte [w] 
plasterboard back Gipsplatten-RÃ¼ckseite [w] 
plasterboard composite Gipsplatten-Verbundelement [s] 
plasterboard core Gipsplattenkern [m] 
plasterboard edge Gipsplatten-LÃ¤ngskante [w] 
plasterboard end Gipsplatten-Stirnkante [w] 
plasterboard end saw Gipsplatten-SÃ¤ge [w], KantensÃ¤ge 

[w] 
plasterboard face Gipsplatten-Sichtseite [w] 
plasterboard foot lifter Gipsplattenheber [m] 
plasterboard joint taping ma-
chine 

VerspachtelungsgerÃ¤t [s] (z. B. 
Ames) 

plasterboard jointing tape Gipsplatten-Verbindungsband 
plasterboard nail Gipsplatten-Nagel [m] 
plasterboard plant Gipsplattenwerk [s] 
plasterboard screw Gipsplattenschraube [w] 
plasterboard, foil-backed ~ Gipsplatte [w]mit (Aluminium-)Folie 

auf der RÃ¼ckse
plasterboard, insulating ~ Gipsplatte [w]mit (Aluminium-)Folie 

auf der RÃ¼ckse
plasterboard, perforated (gy-
psum) ~ 

gelochte Gipsplatte [w] 

plasterboard, water resistant 
~ 

wasserabweisende Gipsplatte [w] 

plasterer Gipser [m], Putzer [m], Verputzer [m], 
Stukkateur 

plasterer's hatchet Gipserbeil [s] 
plasterer's spatula Gipserspachtel [m] 
plasterer's tools StukkateurgerÃ¤te [s][pl], Stukkateur-

werkzeuge [s][
plasterfinish GipsÃ¼berzug [m] 
plastering Verputzarbeit [w] Innen 
plastering background Putzgrund [m], Putzuntergrund [m] 
plastering base Putzgrund [m], Putzuntergrund [m] 
plastering machine Putzmaschine [w], Putzspritzapparat 

[m], Putzwerfe
plastering on metal lath Drahtputzarbeit [w] 
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plastering over wire mesh 
[A]

Drahtputzarbeit [w] [A]

plastering reed [A] Rohr-PutztrÃ¤ger [m] [A]
plastering spatula Gipserspachtel [m] 
plastering trowel GlÃ¤ttkelle [w], Traufel [w] 
plastering, exterior ~ Aussenputz [m] 
plastering, mortar for ~ PutzmÃ¶rtel [m] 
plastering, wall ~ Wandputz [m] 
plaster-throwing machine 
[A]

Putzspritzapparat [m], Putzwerfer [m], 
Gipsputzmac

plasterwork Putzarbeit [w], Verputzarbeit [w] 
plasterwork, completed ~ 
powder Staub [m], Pulver [s] 
powder, gypsum ~ Gipspulver [s] 
power screw driver Bauschrauber [m] 
pre-mixed gypsum plaster Fertigputzgips [m], werkgemischter 

GipstrockenmÃ¶rt
pre-mixed plaster Fertig-TrockenmÃ¶rtel [m] 
primer Grundierung [w] 
primer coat Grundanstrich [m] 
prism Prisma [s] 
procedure Verfahren [s], Vorgang [m], Dur-

chfÃ¼hrung [w] 
process Vorgang [m], Verfahren [s], Prozess 

[m] 
process, wet ~ Nassverfahren [s] 
product outlet Produkt-Austrag [m] 
production control BetriebsÃ¼berwachung [w] 
production, daily ~ Tagesleistung [w] 
production, loss of ~ Produktionsausfall [m] 
production, rate of ~ Ausstoss [m] 
profile Profil [s] 
profile, edge ~ Kantenprofil [s] 
projection plaster Maschinenputz [m] 
proofing, sound ~ LÃ¤rmisolierung [w] 
prop Strebabbau [m] 
property Eigenschaft [w] 
putty, gypsum ~ Gipsbrei [m] 
raw gypsum Rohgips [m] 
repairs Instandsetzung [w] 
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scaffolding EinrÃ¼sten [s], GerÃ¼stbau [m] (Au-
ssen) 

screed Estrich [m] 
setting Abbinden [s] 
setting behaviour Abbindeverhalten [s] 
setting expansion Abbindeexpansion [w] 
setting time Abbindezeit [w] 
setting time regulator Abbindezeitregler [m] 
setting, end of ~ Abbindeende [s] 
setting, heat of ~ AbbindewÃ¤rme [w] 
setting, mechanism of ~ Abbindemechanismus [m] 
setting, rate of ~ Abbindegeschwindigkeit [w] 
settle, to absetzen 
settling Sedimentation [m] 
settling chamber Staubkammer [w] 
settling crack Setzriss [m] 
shaft furnace Schachtofen [m] 
shaft kiln Schachtofen [m] 
shaft, main ~ KÃ¶nigswelle [w] 
shaftwall [L] Aufzugswand [w], Schachtwand [w] 
shaking sieve RÃ¼tteltisch [m] 
shaking table Schocktisch [m] 
shape, particle ~ Kornform [w] 
sharp edge scharfe Kante [w] 
sharp sand scharfer Sand [m] 
sharp-edged scharfkantig 
shear strength Scherfestigkeit [w] 
sheathing board, gypsum ~~ wasserabweisende Gipsplatte [w] 
sheet metal lath gestanzter MetallputztrÃ¤ger [m] 
sheet, ornamental ~ Dekorplatte [w] 
shelf life Mindesthaltbarkeit [w] 
shell temperature Manteltemperatur [w] 
shell, furnace ~ Ofenmantel [m] 
shift Schicht [w] 
shooting (bolt gun) Schiessen [s] (Bolzen) [m] 
short weight Mindergewicht [s] 
shovel, face ~ LÃ¶ffelbagger [m] 
shovel, mechanical ~ LÃ¶ffelbagger [m] 
shrink wrapping Einschrumpfen [s] 
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shrink, to schrumpfen, schwinden 
shrinkage Schwinden [s] 
shrinkage, drying ~ Trockenschwindung [w] 
shuttering Schalung [w] 
side effect Nebenwirkung [w] 
side surface SeitenflÃ¤che [w] 
sieve Sieb [s] 
sieve (out), to aussieben, sieben 
sieve analysis Siebanalyse [w] 
sieve residue SiebrÃ¼ckstand [m] 
sieve residue Siebrest [m] 
sieve test Siebprobe [w], Siebversuch [m] 
sieve, mesh ~ Maschensieb [s] 
sieve, shaking ~ RÃ¼ttelsieb [s] 
sieve, standard test ~ Normensieb [s] 
sieve, to sieben, absieben 
sieve-analysis curve Sieblinie [w] 
sieves, set of ~ Siebsatz [m] 
sieving Absieben, Siebung [w] 
sieving apparatus Siebvorrichtung [w] 
sieving, coarse ~ Grobsiebung [w] 
sieving, fine ~ Feinsiebung [w] 
sieving, hand ~ Handsiebung [w] 
sieving, mechanical ~ Maschinensiebung [w], maschinelle 

(Fein)siebung [w
silicates Silikate [w] [pl] 
silo Bunker [m] Silo [m] 
single coat plaster Putzgips [m] 
single plaster coat einlagiger Putz [m] 
single-spout packing machi-
ne 

Einstutzen-Packmaschine [w] 

sinter(ing) grate Rostband [s], Sinterband [s] 
site work Baustellenarbeit [w], Arbeit [w] auf der 

Baustelle
size analysis Siebprobe [w], Siebversuch [m], Sie-

banalyse [w] 
size distribution, particle ~ ~ Kornaufbau [m] 
size, feed ~ AufgabegrÃ¶sse [w] 
size, grain ~ KorngrÃ¶sse [w] 
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size, screen ~ SiebgrÃ¶sse [w] 
sizing Klassierung [w] 
skew-nail SchrÃ¤gnagelung [w] 
skilled worker Facharbeiter [m] 
skim coat Feinputzschicht [w] 
skimming float MÃ¶rteltisch [m] 
slab, gypsum ~ [A] Gipsdiele [w] [A]
slab, lining ~ Bekleidungsplatte [w] 
slab, plaster ~ [A] Gipsdiele [w] [A]
slab, slotted ~ Schlitzplatte [w] 
slab, wall ~ [A] Wandplatte [w] [A]
slag sand Schlackensand [m] 
slag, blastfurnace ~ Hochofenschlacke [w] 
slag, granulated blastfurnace 
~ 

HÃ¼ttensand [m] 

slake, to ablÃ¶schen 
slaked lime gelÃ¶schter Kalk [m], LÃ¶schkalk 

[m], Kalkhydrat [s]
slaking einsumpfen (von Kalk) 
slaking of lime KalklÃ¶schen [s] 
slaking, delayed ~ NachlÃ¶schen [s] 
sleeper Schwellholz [s] 
slip, casting ~ Giessschlicker [m] 
slit geschlitzter Spalt [m], Sprung [m] 
slit, to schlitzen 
slot, to schlitzen 
slotted geschlitzt 
slotted slab Schlitzplatte [w] 
slow set(ting) langsam-bindend 
slowly soluble schwerlÃ¶slich 
slow-setting plaster Langsambinder [m](Gips) 
slump Ausbreitmass [s] 
slump cone Setztrichter [m] 
slump measurement Ausbreitmass [s] 
slurry Brei [m], Schlamm [m] 
slurry, gypsum ~ Gipsbrei [m] 
slurry, plaster ~ Gipsbrei [m] 
smoke density Rauchdichte [w] 
smoke development Rauchentwicklung [w] 
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smoke exhaust shaft Rauchabzugsschacht [m] 
smooth glatt, geschmeidig 
smooth (by trowelling), to (eine FlÃ¤che) abziehen 
smooth over, to ausgleichen 
smooth, to glÃ¤tten 
smooth, to (make) spachteln 
smoothing trowel PutzglÃ¤tter [m] 
smoothness Geschmeidigkeit [w] 
smouldering Schwelen [s], Schwelbrand [m] 
snap sample Stichprobe [w] 
soak, to durchtrÃ¤nken 
soaking time Einsumpfzeit [w] 
sodium oxide Natriumoxid [s] 
soffit Leibung [w] 
soffit board Schalungsbrett [s] 
soffit, floor Deckenuntersicht [w] 
soft geschmeidig 
soft body impact [L] weicher Stoss [m] 
softness Geschmeidigkeit [w] 
sole-plate Schwelle [w], Schwellenholz [s], 

Bodenprofil [s] 
solid frame Rahmen [m] 
solid gypsum block massive Gips-Wandbauplatte [w] 
solidification Erstarren [s] 
solidify, to erstarren 
solubility LÃ¶slichkeit [w] 
soluble lÃ¶slich 
soluble anhydrite ~ lÃ¶slicher Anhydrit [m] 
soluble, slowly ~ schwerlÃ¶slich 
soluble, water ~ wasserlÃ¶slich 
solution LÃ¶sung [w] 
solution, rate of ~ LÃ¶sungsgeschwindigkeit [w] 
solution, supersaturated ~ Ã¼bersÃ¤ttigte LÃ¶sung [w] 
sound Schall [m] 
sound absorbing panel Akustikpaneel [s], Schallschluckpa-

neel [w] 
sound absorption Schallschluckung [w] 
sound absorption coefficient, 
average ~ ~ ~ 

mittleres SchalldÃ¤mm-Mass [s] 
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sound absorption, coefficient 
of ~ ~ 

Schallabsorptionsgrad [m] 

sound insulating schalldÃ¤mmend 
sound insulating wall SchalldÃ¤mmwand [w] 
sound insulation SchalldÃ¤mmung [w], Schallschutz 

[m], Schallisolier
sound insulation, impact ~ ~ Trittschallschutz [m] 
sound proofing LÃ¤rmisolierung [w], SchalldÃ¤m-

mung [w] 
sound transmission, impact 
~ ~ 

KÃ¶rperschallÃ¼bertragung [w] 

sound, airborne ~ Luftschall [m] 
sound, impact ~ KÃ¶rperschall [m], Trittschall [m] 
sound, insulation against air-
-borne ~ 

LuftschalldÃ¤mmung [w] 

sound, structure borne ~ KÃ¶rperschall [m], Trittschall [m] 
sound-absorbing schallschluckend 
sound-absorbing material Schallschluckstoff [m] 
south german construction 
plaster [A]

SÃ¼ddeutscher Doppelbrandgips [m] 
[A]

space Abstand [m] 
space, hollow ~ Hohlraum [m] 
spacing Spannweite [w] 
span Spannweite [w], StÃ¼tzweite [w] 
spandrel Stander [m] an einem Treppenhandlauf 

[m] 
spar, gypsum ~ Gipsspat [m] 
spatterdash Anspritzen [s] 
spatula Spachtel [w] 
spatula, plastering ~ Gipserspachtel [m] 
special gypsum Spezialgips [m] 
specific gravity (of solids) Rohdichte [w] 
specific mass spezifische Masse [w] 
specific surface spezifische OberflÃ¤che [w] 
specific weight spezifisches Gewicht [s] 
specified value Aufgabewert [m] 
specimen Materialprobe [w], Probe [w], Pro-

bekÃ¶rper [m], Pro
spillage Leck [s] 
splicing spleissen 
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spontaneous combustion [L] spontane Verbrennung [w] 
spot Fleck [m] 
spray coat Spritzbewurf [m] 
spray, to spritzen 
sprayer SpritzgerÃ¤t [s] 
spraygun, plastering ~ Putzspritzapparat [m], Putzwerfer [m] 
spraying Anspritzen [s], Spritzen [s] 
spraying Spritzen [s] 
spraying machine SpritzgerÃ¤t [s] 
spread (flow table) Ausbreitmass [s] 
spread of flame Flammenausbreitung [w] 
sprinkled quantity Einstreumenge 
sprinkled quantity of gypsum 
plaster [g plaster/10

Einstreumenge [w] [g Gips /100 g Was-
ser] 

sprinkling method Einstreumenge-Verfahren [s] 
sprinkling of gypsum plaster Einstreuen [s] von Gips [m] 
square Eckensetzer [m] 
square edge volle Kante [w] 
square timber Kantholz [s] 
square-edged vollkantig 
stability Standfestigkeit [w] 
stability in storage LagerbestÃ¤ndigkeit [w] 
stability, dimensional ~ RaumbestÃ¤ndigkeit [w] 
stability, volume ~ RaumbestÃ¤ndigkeit [w] 
stable stabil 
stack Stapel [m], Stoss [m] 
stacker Paketsammler [m] fÃ¼r Gipsplatten 
stacker truck Hubstapler [m] 
stagger, to versetzen, versetzt anordnen 
staggered versetzt angeordnet 
staggered stud partition Wand [w] mit versetzten StÃ¤ndern 

[m] 
stainless nichtrostend 
stairwell Treppenhaus [s] 
stand StÃ¤nder [m], StÃ¼tze [w] 
standard sand Normensand [m] 
standard test NormenprÃ¼fung [w] 
standard test sieve Normensieb [s] 
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standard time-temperature 
curve 

Einheitstemperaturkurve [w] 

stand-off Distanzierung [w] 
stanley knife Gipsplattenmesser [s] 
starch StÃ¤rke [w] 
start of working time Verarbeitungsbeginn [m] 
starting material Ausgangsstoff [m] 
steam Dampf [m] 
steam pressure Dampfdruck [m] 
steam proof dampfdicht 
steam tight dampfdicht 
steam, exhaust ~ Abdampf [m] 
steam, saturated ~ Sattdampf [m] 
steel transport belt StahlbandfÃ¶rderer [m] 
steel, reinforcing ~ Baustahl [m] 
steel, strip ~ Bandeisen [s], Bandstahl [m] 
steel, structural ~ Baustahl [m] 
stencil Abziehschablone [w] 
stick, wooden ~ Holzstiel [m] 
sticking table Leimtisch [m] 
stiffen, to versteifen 
stiffening Erstarren [s] 
stiffness Steifigkeit [w] 
stir, to rÃ¼hren, umrÃ¼hren 
stirrer RÃ¼hrgerÃ¤t [s] 
stirring RÃ¼hren [s], UmrÃ¼hren [s] 
stirring arm RÃ¼hrarm [m] 
stone, building ~ Baustein [m] 
stone, gypsum ~ Gipsgestein [s], Gipsstein [m] 
stoppage Betriebsunterbrechung [w] 
storable lagerfÃ¤hig 
storage Lager [s] 
storage bin Silo [s] 
storage in water Wasserlagerung [w] 
storage, stability in ~ LagerbestÃ¤ndigkeit [w] 
stores Lager [s] 
storey height GeschosshÃ¶he [w], StockwerkshÃ¶he 

[w] 
storing Lagerung [w] 
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stoving machines Blasmaschinen [w] [pl] 
straight edge Lehre [w], Richtlatte [w], Richtscheit 

[s] 
stratification (of rock) Schichtung [w] (des Gesteins) [s] 
streak Streifen [m] 
strength Festigkeit [w] 
strength development Festigkeitsverlauf [m] 
strength of bond Haftfestigkeit [w] 
strength, breaking ~ Bruchfestigkeit [w] 
strength, compressive ~ Druckfestigkeit [w] 
strength, early ~ Anfangsfestigkeit [w] 
strength, fatigue ~ Dauerfestigkeit [w] 
strength, flexural ~ Biegezugfestigkeit [w] 
strength, green ~ Anfangsfestigkeit [w] 
strength, initial ~ Anfangsfestigkeit [w] 
strength, tensile ~ Zugfestigkeit [w] 
strength, transverse ~ Biegefestigkeit [w] Bruchfestigkeit [w] 
strip cutting machine Streifentrenner [m] 
strip of gypsum plasterboard Gipsstreifen [m] 
strip steel Bandeisen [s], Bandstahl [m] 
stripping, (overburden) Abraumbeseitigung [w] 
strontium oxide Strontiumoxid [s] 
structural composition GefÃ¼geaufbau [m] 
structural fire protection Brandschutz [m] fÃ¼r Bauteile [s] [pl] 
structural performance Bauwerksverhalten [s], Bauteilverhal-

ten [s] 
structural steel Baustahl [m] 
structure Aufbau [m] GefÃ¼ge [s] Struktur [w] 
structure borne sound KÃ¶rperschall [m], Trittschall [m] 
structure borne sound trans-
mission 

KÃ¶rperschallÃ¼bertragung [w] 

structure, metal ~ Metallskelett [s] 
structure, particle ~ Teilchenstruktur [w] 
structure, pore ~ PorengefÃ¼ge [s] 
structure, surface ~ OberflÃ¤chengestaltung [w] 
stucco Stuck [m] 
stucco ceiling Stuckdecke [w] 
stucco work Stuckarbeit [w] 
stud StÃ¤nder [m], StÃ¼tze [w] 
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suck (up), to ~ aufsaugen 
suck off, to ~ ~ absaugen 
suction Saugen, Absaugen (Staub) [s] 
suitability AnwendungsmÃ¶glichkeit [w] 
suitable for exploitation abbauwÃ¼rdig 
suitable for trowelling kellengerecht 
sulphate expansion Sulfattreiben [s] 
sulphur dioxide Schwefeldioxid [s] 
sulphur trioxide Schwefeltrioxid [s] 
sulphuric acid SchwefelsÃ¤ure [w] 
superplasticiser Fliessmittel [s] 
supersaturated solution Ã¼bersÃ¤ttigte LÃ¶sung [w] 
supersulphated cement SulfathÃ¼ttenzement [m] 
support Befestigung [w], Verankerung [w], Un-

terlage [w] 
support strip, metal ~ ~ MetallabhÃ¤ngeband [s] 
support, metal ~ Metallunterkonstruktion [m] 
support, wood(en) ~ Holztragwerk [s], Holzunterkonstruk-

tion [w] 
supporting structure Tragkonstruktion [w] 
surface OberflÃ¤che [w] 
surface hardness OberflÃ¤chenhÃ¤rte [w] 
surface mass FlÃ¤chengewicht [s] 
surface structure OberflÃ¤chengestaltung strucktur [w] 
surface texture OberflÃ¤chengestaltung [w] 
surface, back ~ RÃ¼ckseite [w] 
surface, grinding ~ MahlflÃ¤che [w] 
surface, heating ~ HeizflÃ¤che [w] 
surface, lateral ~ SeitenflÃ¤che [w] 
surface, plaster receiving ~ Putzgrund [m], Putzuntergrund [m] 
surface, side ~ SeitenflÃ¤che [w] 
surface, specific ~ spezifische OberflÃ¤che [w] 
surface-active oberflÃ¤chenaktiv 
surform plane Surformhobel [m] 
suspended abgehÃ¤ngt, aufgehÃ¤ngt 
suspended ceiling abgehÃ¤ngte Decke [w], abgehÃ¤ngte 

Unterdecke [w] 
suspended floor system freitragende Decke [w] 
suspension (support) AbhÃ¤ngung [w] 
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suspension (thin slurry) AufschlÃ¤mmung [w] 
suspension rail AbhÃ¤ngeschiene [w] 
suspension section AbhÃ¤ngeschiene [w] 
suspension strip, metal ~ ~ MetallabhÃ¤ngeband [s] 
swell, to aufblÃ¤hen, blÃ¤hen, quellen 
swelling Quellung [w] 
swiss smoother, (metal or 
wooden float) 

Schweizer Traufel [w] 

switch off, to abschalten 
switchboard Schaltanlage [w] 
switchgear Schaltanlage [w] 
synthetic anhydrite synthetischer Anhydrit [m] 
tank BehÃ¤lter [m] 
tank, elevated ~ HochbehÃ¤lter [m] 
tank, mixing ~ MischbehÃ¤lter [m] 
tank, overhead ~ HochbehÃ¤lter [m] 
tanking Wannendichtung [w], Trogdichtung 

[w], Dichtung [w]
tape Fugen(deck)streifen [m] 
tape, joint ~ Fugen(deck)streifen [m] 
tapeless jointing compound Fugenspachtel [w] fÃ¼r das Spachteln 

ohne Fugendeck
technique, drilling ~ Bohrtechnik [w] 
temperature change TemperaturÃ¤nderung [w] 
temperature control Temperaturregelung [w] 
temperature increase TemperaturerhÃ¶hung [w] 
temperature recorder Temperaturschreiber [m] 
temperature stable temperaturbestÃ¤ndig 
temperature, internal ~ Innentemperatur [w] 
temperature, ambient ~ Umgebungstemperatur [w] 
temperature, calcination ~ Brenntemperatur [w] 
temperature, exterior ~ Aussentemperatur [w] 
temperature, furnace ~ Ofentemperatur [w] 
temperature, outlet ~ Austrittstemperatur [w] 
temperature, outside ~ Aussentemperatur [w] 
temperature, rise in ~ TemperaturerhÃ¶hung [w] 
temperature, shell ~ Manteltemperatur [w] 
tensile strength Zugfestigkeit [w] 
ternary system Dreistoffsystem [s] 
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test PrÃ¼fung [w] 
test arrangement Versuchsanordnung [w] 
test certificate PrÃ¼fzeugnis [s] 
test conditions PrÃ¼fbedingungen [w] [pl] 
test method PrÃ¼fverfahren [s] 
test piece ProbekÃ¶rper [m], ProbestÃ¼ck [s], 

PrÃ¼fkÃ¶rper [m] 
test report PrÃ¼fzeugnis [s] 
test sieve PrÃ¼fsieb [s] 
test sieve PrÃ¼fsieb [s] 
test(ing) method, rapid ~ ~ Kurz(zeit)prÃ¼fverfahren [s], Schnell-

prÃ¼fmethode [w
test, accelerated ~ Kurz(zeit)prÃ¼fverfahren [s] 
test, ball hardness ~ KugeldruckprÃ¼fung [w] 
test, calorimetric ~ kalorimetrische PrÃ¼fung [w] 
test, compression ~ DruckprÃ¼fung [w] 
test, hardness ~ HÃ¤rteprÃ¼fung [w] 
test, long duration ~ Langzeitversuch [m] 
test, long term ~ Langzeitversuch [m] 
test, scratch ~ RitzprÃ¼fung [w] 
test, standard ~ NormenprÃ¼fung [w] 
testing institute PrÃ¼fanstalt [w] 
testing instrument PrÃ¼fmaschine [w] 
testing laboratory PrÃ¼fanstalt [w] 
testing machine PrÃ¼fmaschine [w] 
testing machine, compres-
sion ~ ~ 

DruckprÃ¼fmaschine [w] 

testing, method of ~ PrÃ¼fverfahren [s] 
texture Aufbau [m], GefÃ¼ge [s], Struktur [w] 
texture, surface ~ OberflÃ¤chengestaltung [w] 
thermal analysis Thermoanalyse [w] 
thermal bridge WÃ¤rmebrÃ¼cke [w] 
thermal capacity WÃ¤rmekapazitÃ¤t [w] 
thermal conductivity WÃ¤rmeleitfÃ¤higkeit [w] 
thermal degradation thermische Zersetzung [w] 
thermal efficiency thermischer Wirkungsgrad [m] 
thermal expansion WÃ¤rme(aus)dehnung [w] 
thermal insulation WÃ¤rmedÃ¤mmung [w], WÃ¤rme-

isolierung [w] 
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thermal laminate WÃ¤rmedÃ¤mmplatte [w] 
thermal performance WÃ¤rmeverhalten [s] (eines Ge-

bÃ¤udes [s], eines Baut
thermal resistance WÃ¤rmedurchlasswiderstand [m] 
thermocouple Thermoelement [s] 
thicken, to verdicken 
thickness Dicke [w] 
thickness of a wall Wanddicke [w] 
thickness of plaster Putzdicke [w] 
thin section DÃ¼nnschliff [m] 
thin-bed adhesive DÃ¼nnbettkleber [m] 
thinning agent VerflÃ¼ssiger [m], VerflÃ¼ssigun-

gsmittel [s] 
thixotropy Thixotropie [w] 
three-component system Dreistoffsystem [s] 
through the set, gypsum pla-
ster mixed ~ ~ ~ 

tot gemachter Gips [m] 

through the set, to mix gy-
psum plaster ~ ~ ~ 

Gips "tot machen" 

throughput Durchsatz [m] 
throughput per hour Stundendurchsatz [m] 
throughput, kiln ~ Ofendurchsatz [m], Ofenleistung [w] 
tie wire Bindedraht [m] 
tie-beam Querlatte [w] 
tightly-joined fugendicht 
tile, acoustic ~ Akustikkassette [w] 
tile, clay ~ Lochziegelplatte [w] 
tile, gypsum ~ Gipskassette [w] 
tiled ceiling Kassettendecke [w] 
timber batten Holzlatte [w], Holzleiste [w] 
timber fillet Holzleiste [w] 
timber frame Holzrahmen [m] 
timber stud HolzstÃ¤nder [m], Pfosten [m] 
timber, square ~ Kantholz [s] 
time of delivery Lieferfrist [w] 
time until initial set Fliesszeit [w] 
time, burning ~ Brenndauer [w] 
time, calcination ~ Brenndauer [w] 
time, casting ~ Giesszeit [w] 
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time, gauging ~ Einsumpfzeit [w] 
time, grinding ~ Mahldauer [w] 
time, heating-up ~ Anheizzeit [w] 
time, pouring ~ Giesszeit [w] 
time, setting Abbindezeit [w] 
time, soaking Einsumpfzeit [w] 
time, trowelling ~ Streichzeit [w] 
time, working ~ Verarbeitungszeit [w] 
time-temperature function Zeit-Temperatur-Kurve [w] (im Bran-

draum [m]) 
tipping device Kippvorrichtung [w] 
tipping lorry Kipper [m], Kipplastwagen [m] 
tipple Wippe [w], Tippel [m] (Einlauf [m] zur 

Beschickung
tipple table Plattenbandaufgeber [m] 
tippler Kippvorrichtung [w] 
titanium dioxide Titandioxid [s] 
titanogypsum Titanogips [m] 
to calibrate eichen, kalibrieren 
to char verkohlen 
to flame entflammen 
to gasify vergasen 
to generate (Strom) erzeugen, (Gas) entwickeln 
to ignite (ent)zÃ¼nden 
to scorch versengen 
to sprinkle einstreuen (von Gips) 
tolerance Toleranz [w] 
tongue Feder [w] 
tongue and groove Nut [w] und Feder [w] 
tool, cartridge-powered ~ Bolzen-SetzgerÃ¤t [s] 
tools, plasterer's ~ StukkateurgerÃ¤te [s][pl], Stukkateur-

werkzeuge [s][
torque Drehmoment [m] 
total phosphorus pentoxide Gesamt-Phosphorpentoxid [s] 
toxic hazards Risiken [s][pl] durch toxische Gase [s]

[pl] 
toxicity ToxizitÃ¤t [w], Giftigkeit [w] 
traction Zugkraft [w] 
transfer table Wender (fÃ¼r Gipsplatten) [m] 
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transformation Umwandlung [w] 
transport by rail schienengebundene FÃ¶rderung [w] 
transport, to fÃ¶rdern 
transversal edge Querkante [w] 
transverse attachment Querbefestigung [w] 
transverse strength Biegefestigkeit [w], Bruchfestigkeit 

[w] 
tray calciner Etagenofen [m] 
trestle scaffold InnengerÃ¼st [s], RÃ¼stung [w] 
trough Trog [m] 
trough belt conveyor MuldengurtfÃ¶rderer [m] 
trowel, notched ~ Traufel [w] mit gezahnter Kante 
trowel, plastering ~ GlÃ¤ttkelle [w], Traufel [w] 
trowel, rendering ~ Kelle [w] 
trowel, smoothing ~ PutzglÃ¤tter [m] 
trowel, to abziehen (eine FlÃ¤che) 
trowelling GlÃ¤tten [s] 
trowelling, suitable for ~ kellengerecht 
trowelling, time allowing ~ Streichzeit [w] 
truck, dump ~ Kipper [m], Kipplastwagen [m] 
truck, stacker ~ Hubstapler [m] 
trunking Rohrleitung [w] fÃ¼r Kabel [s] 
tube mill RohrmÃ¼hle [w] 
turnover Wender [m] 
twenty four hour running Dauerbetrieb [m] 
twin column DoppelstÃ¼tze [w] 
twin crystal Doppelkristall [s] 
twin roll crusher Doppelwalzenbrecher [m] 
twin support DoppelstÃ¼tze [w] 
twinframe Doppelrahmen [m] 
twisted drehwÃ¼chsig 
type of construction Bauart [w] 
ultimate hardening EnderhÃ¤rtung [w] 
uncalcined gypsum ungebrannter Gips [m] 
undercoat Unterputz [m] 
undercoat mortar UnterputzmÃ¶rtel [m] 
undercoat, first ~ Grundierung [w] 
undersize Siebdurchgang [m] 
underweight Fehlgewicht [s] Mindergewicht [s] 
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unevenness Unebenheit [w] 
unground unbeschnitten 
unit construction system Baukastensystem [s] 
unslaked lime ungelÃ¶schter Branntkalk [m] (CaO) 
upkeep Instandhaltung [w] 
uptake Aufnahme [w] 
value, calorific ~ Heizwert [m] 
valve sack Ventilsack [m] 
valved bag Ventilsack [m] 
vaporous dampffÃ¶rmig 
vapour BrÃ¼den [pl], Dampf [m] 
vapour barrier Dampfsperre [w] 
ventilation LÃ¼ftung [w] 
wall Wand [w] 
wall cladding Wandbekleidung [w] (aussen) 
wall lining Wandbekleidung [w] (innen) 
wall panel Wandplatte [w] 
wall panelling Wandbekleidung [w] 
wall plaster Putzgips [m] 
wall plastering Wandputz [m] 
wall socket Hohlwanddose [w] 
wall thickness Wanddicke [w] 
wall, fire-proof ~ [A] feuersicherewand [w] 
wall, interior ~ Innenwand [w] 
wall, lightweight ~ Leichtbauwand [w] 
wall, sound insulating ~ SchalldÃ¤mmwand [w] 
wallboard paper Karton [m] (fÃ¼r Gipsplatten) 
wallboard plant Gipsplattenwerk [s] 
wallboard, fire-rated ~ Gips-Feuerschutzplatte [w] 
wallboard, gypsum ~ Gipsplatte [w] 
waste Abfall [m], Verschnitt [m] 
water, mixing ~ Anmachwasser [s] 
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