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1. Wstęp

Treści zawarte w tej publikacji są elementem czynności podej-
mowanych przy odbiorze prac wykończeniowych realizowanych 
w technologii suchej zabudowy, bez względu na producenta zastoso-
wanych płyt g-k i dostępnych w Polsce systemów suchej zabudowy 
(SSZ). 

Parametry techniczne dotyczące SSZ, np. lekkich ścian działo-
wych, sufitów podwieszanych, zabudowy dachów skośnych itp., zo-
stały tutaj przedstawione i opisane jako standard branżowy uzgod-
niony przez ekspertów - przedstawicieli firm: Knauf, Norgips, Rigips 
Saint-Gobain i Siniat. Dodatkowo, poziomy szpachlowania od PSG1 
do PSG4, są zgodne z opracowanymi przez Europejskie Stowarzy-
szenie Przemysłu Gipsowego EUROGYPSUM, odpowiadają pozio-
mom jakości powierzchni, odpowiednio od Q1 do Q4.

„To piąte, poprawione wydanie „Warunków technicznych wyko-
nania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartono-
wych”. Poprzednie wydania tej publikacji (wydania w 2010 , 2013, 
2015 roku) rozeszły się w łącznym nakładzie 9 000 egz. Obecny tytuł 
i zaprezentowane na okładce logo: „System Sucha Zabudowa”, są 
związane z rozpoczętą w 2015 r. i kontynuowana w 2016 r. ogól-
nopolską kampanią reklamową koordynowaną przez Polskie Stowa-
rzyszenie Gipsu i promującą systemy suchej zabudowy (więcej na 
stronie: www.suchazabudowa.pl).

Niniejsza publikacja już jest popularna i funkcjonuje jako załącz-
nik do umów na wykonanie robót wykończeniowych w technologii 
suchej zabudowy. Dołączone do książki kwestionariusze zbiorcze są 
bardzo często uznawane przez strony umowy za podstawę odbioru 
powykonawczego. 

W większości robót budowlanych, a także w trakcie montażu 
systemów suchej zabudowy, na efekt końcowy, mają wpływ wszyst-
kie etapy wykonawstwa. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie 
wszystkich prac związanych z suchą zabudową, od momentu traso-
wania przebiegu elementów zabudowy aż do szpachlowania końco-
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wego przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wykończe-
nia powierzchni. 

Niniejsza publikacja kieruje również uwagę służb budowlanych 
na specyfikę robót wykończeniowych wykonywanych z użyciem płyt 
g-k. Szczególnie, iż szereg czynności podejmowanych przez monte-
ra suchej zabudowy należy do tzw. robót zanikających, stąd w mo-
mencie końcowego oddawania obiektu mogą pojawić się trudności 
w ocenie ich jakości. O ile niestaranne wytrasowanie przebiegu 
ściany czy sufitu będzie widoczne i możliwe do udokumentowania 
w chwili odbioru prac, to niestarannie wykonany stelaż z profili stalo-
wych i montaż izolacji mogą się ujawnić dopiero w trakcie późniejszej 
eksploatacji budynku. Dla kompleksowej oceny jakości wykonania 
suchej zabudowy konieczna jest ocena jakości wykonania robót za-
nikających oraz efektu końcowego.

Fragmenty tej instrukcji (dotyczące ścian działowych), w wersji 
z 2004 roku, pojawiły się w publikacjach Instytutu Techniki Budowla-
nej oraz na stronach internetowych serwisów budowlanych, jednak 
w takim zakresie jak tu prezentowany i w uzgodnieniu ze wszystki-
mi producentami SSZ, jest to pierwsza i jedyna tego typu publikacja 
w Polsce.



2. Podstawowe informacje 
o technologii suchej zabudowy

2.1. Materiały i narzędzia 

2.1.1. Płyty gipsowo-kartonowe (płyty g-k)
Polska Norma PN-EN 520 obejmuje swoim zakresem, między in-

nymi, 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.

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

Typ H2 – płyta impregnowana o podwyższonej odporności na 
działanie wilgoci, do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza do 70%. Stosowana również w pomieszcze-
niach o wilgotności względnej 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 li-
cowej zwykle ma kolor zielony.

Typ F – płyta ognioochronna, przeznaczona do budowania prze-
gród klasyfikowanych pod względem odporności ogniowej. Posiada 
dodatek włókien szklanych poprawiających spójność rdzenia gipso-
wego przy działaniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowa-
nia w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie więk-
szej 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 sto-
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sowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej 
niż 70%. Płyta typu DF dodatkowo charakteryzuje się kontrolowaną 
gęstością rdzenia gipsowego – minimum 800 kg/m3 (minimum 10 kg/
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 i typu H2.

Norma przewiduje jeszcze inne typy płyt gipsowo-kartonowych.

2.1.2. Odmiany krawędzi płyt gipsowo-kartonowych

Rys. 1. Typy krawędzi: (A) PRO, (B) NS, (C) KS, (D) KPOS, (E) KP
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2.1.3. Krawędzie cięte

Krawędzie uzyskane wskutek przycinania fabrycznych płyt g-k 
ukazują odsłonięty rdzeń gipsowy. Przed montażem takich płyt g-k 
należy docięte krawędzie sfazować pod kątem około 45 stopni (patrz 
rysunek nr 8 w Rozdziale 2.1.4.4).

2.1.4. Spoinowanie – etapy prac
Warto pamiętać, że podczas spoinowania krawędzi – w zależno-

ści od jej typu i kształtu – możemy wyróżnić kilka etapów prac.

2.1.4.1. Krawędzie typu NS i PRO
Na połączeniu krawędzi NS lub Pro należy wtopić lub przykle-

ić taśmę zbrojącą z włókna szklanego (siateczkę samoprzylepną), 
a następnie – w zależności od zaleceń dostawcy systemu – zasz-
pachlować jedną lub dwoma warstwami systemowej, konstrukcyjnej 
masy szpachlowej.

Rys. 2. Spoinowanie krawędzi typu NS z użyciem taśmy samoprzylepnej

Rys. 3. Spoinowanie krawędzi typu PRO z użyciem taśmy samoprzylepnej
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W przypadku stosowania papierowej taśmy zbrojącej lub fizeli-
nowej należy w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi nanieść 
warstwę systemowej konstrukcyjnej masy szpachlowej, a następ-
nie wtopić w nią taśmę zbrojącą. Po wyschnięciu pierwszej warstwy 
masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie zaszpa-
chlować ponownie jedną warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy 
szpachlowej.

Rys. 4. Spoinowanie krawędzi typu NS z użyciem taśmy fizelinowej lub taśmy 
papierowej

Rys. 5. Spoinowanie krawędzi typu PRO z użyciem taśmy fizelinowej lub ta-
śmy papierowej

W zależności od oczekiwań poziomu szpachlowania PSG (patrz 
Rozdział 4.3.3, poziom PSG 2) tak powstałą spoinę można dodatko-
wo zaszpachlować systemową finiszową masą szpachlową.

2.1.4.2. Krawędzie typu KS
Na połączeniach krawędzi KS, stosując taśmy zbrojące z włók-

na szklanego (fizelina lub siatka samoprzylepna) lub papierowe, 
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w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi należy nanieść war-
stwę systemowej konstrukcyjnej masy szpachlowej, a następnie wto-
pić w nią taśmę zbrojącą. Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy 
konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie zaszpachlować 
ponownie jedno- lub dwukrotnie (w zależności od zaleceń producen-
ta) systemową, konstrukcyjną masą szpachlową.

Rys. 6. Spoinowanie krawędzi KS z taśmą papierową lub z włókna szklanego 
wtopioną w masę szpachlową

W zależności od oczekiwań poziomu szpachlowania PSG (patrz 
Rozdział 4.3.3, poziom PSG 2) tak powstałą spoinę można dodatko-
wo zaszpachlować systemową finiszową masą szpachlową. 

2.1.4.3. Krawędzie typu KPOS
Na połączeniach krawędzi KPOS, stosując taśmy zbrojące 

z włókna szklanego (fizelina lub siatka samoprzylepna) lub papiero-
we, należy w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi nanieść 
warstwę systemowej konstrukcyjnej masy szpachlowej, a następ-
nie wtopić w nią taśmę zbrojącą. Po wyschnięciu pierwszej warstwy 
masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie zaszpa-
chlować ponownie dwukrotnie (dwiema warstwami) systemową, kon-
strukcyjną masą szpachlową.
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Rys. 7. Spoinowanie krawędzi KPOS z taśmą papierową lub z włókna szklanego 
wtopioną w masę szpachlową

W przypadku krawędzi KPOS możliwe jest szpachlowanie bez 
użycia taśm zbrojących. Należy w tym wypadku zastosować specjal-
ną systemową konstrukcyjną masę szpachlową do stosowania bez 
użycia taśmy zbrojącej. W zależności od zaleceń dostawcy systemu 
należy stosować na takich połączeniach płyt g-k szpachlowanie dwu- 
lub trzykrotne.

W zależności od oczekiwań poziomu szpachlowania PSG (patrz 
Rozdział 4.3.3, poziom PSG 2) tak powstałą spoinę można dodatko-
wo zaszpachlować systemową finiszową masą szpachlową.

2.1.4.4 Krawędzie poprzeczne (fabryczne lub cięte)
Na połączeniach krawędzi poprzecznych należy stosować taś my 

zbrojące z włókna szklanego lub papierowe. W pierwszej kolejności 
na połączenie krawędzi nanieść warstwę systemowej konstrukcyjnej 
masy szpachlowej, a następnie wtopić w nią taśmę zbrojącą. Po wy-
schnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą 
zbrojącą połączenie zaszpachlować ponownie jednokrotnie syste-
mową, konstrukcyjną masą szpachlową.

Po wyschnięciu masy szpachlowej połączenie to należy zasz-
pachlować masą finiszową na szerokości 20–30 cm z każdej strony 
w celu zniwelowania zgrubienia.
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Rys. 8.  Spoinowanie krawędzi ciętej z taśmą papierową lub z włókna szklanego 
wtopioną w masę szpachlową

W zależności od oczekiwań poziomu szpachlowania PSG (patrz 
Rozdział 4.3.3, poziom PSG 2) tak powstałą spoinę można dodatko-
wo zaszpachlować systemową finiszową masą szpachlową. 

Przy szpachlowaniu wielowarstwowym kolejne warstwy syste-
mowej masy szpachlowej powinny być nanoszone po wyschnięciu 
poprzedniej.

2.1.5. Masy szpachlowe
Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego połączeń pomię-

dzy płytami g-k oraz do wypełniania uszczelnień obwodowych na 
połączeniu ściany lub sufitu z konstrukcją budynku należy stosować 
systemowe masy szpachlowe.

Systemowe masy szpachlowe oferowane są przez dostawców 
kompletnych systemów suchej zabudowy. Masy te produkowane są 
w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 13963.

Wyróżniamy 4 typy mas szpachlowych:
– masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z taśmą zbrojącą;
– masa szpachlowa finiszowa;
– masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);
– masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbro-

jącej do krawędzi KPOS.
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2.1.6. Profile stalowe
Do wykonania ściany, sufitu czy innej przegrody konieczne jest 

wybudowanie odpowiedniej konstrukcji (rusztu). Do jej wykonania na-
leży użyć specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych 
z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie (np. ocynkowanej), 
profilowanej na zimno. Producenci, będący dostawcami kompletnych 
systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują różne rodzaje profili. Profi-
le systemowe produkowane są w oparciu o wymagania zawarte w nor-
mie PN-EN 14195 lub w obowiązujących aprobatach technicznych.

Tabela 1. Profile stalowe ścienne (h – wysokość profilu – szerokość środka ce-
ownika, b – szerokość półek ceownika – w profilach „CW (C)” szeroko-
ści półek nie są jednakowe, s – grubość blachy)

Tabela 2. Profil stalowy ościeżnicowy (h – wysokość profilu – szerokość środka 
ceownika, b – szerokość półek ceownika, s – grubość blachy)
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Tabela 3. Profile stalowe sufitowe (h – wysokość profilu – szerokość środka ce-
ownika, b – szerokość półek ceownika, s – grubość blachy)

Profile systemowe dzielone są na trzy grupy:
–  profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lek-

kich szkieletowych ścian działowych, okładzin ściennych i przed-
ścianek; 

–  profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwiesza-
nych oraz okładzin ściennych, sufitowych i zabudowy poddaszy. 
W obu powyższych typach grubość nominalna blachy stalowej 
profili ściennych i sufitowych wynosi 0,6 mm lub 0,55 mm, z tole-
rancją określoną przez dostawcę systemu;

–  profile ościeżnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścia-
nach działowych 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 dostawcę SSZ. Zastosowanie niesystemowych profili ze zbyt cien-
kiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całe rozwią-
zanie (np. ścianę lub sufit) oraz utratę zdefiniowanych parametrów 
technicznych (takich jak odporność ogniowa, izolacyjność akustycz-
na i wytrzymałość mechaniczna).

Stosowanie profili o grubości nominalnej 0,5 mm wymaga opra-
cowania odrębnego projektu technicznego uwzględniającego mniej-
szą sztywność profili.



18 Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy

2.1.7. Akcesoria
Akcesoria używane w SSZ muszą pochodzić od jednego z czte-

rech dostawców: Knauf, Norgips, Rigips i Siniat. Do akcesoriów zali-
czamy: wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, łączniki krzyżowe, 
łączniki wzdłużne, elementy ES itp.

2.1.8. Wkręy
Zaliczamy do nich: blachowkręty, blachowkręty samonawiercają-

ce, wkręty do drewna. Wkręty używane w SSZ powinny pochodzić od 
jednego z czterech dostawców: Knauf, Norgips, Rigips i Siniat.

Rys. 9. Wkręty do SSZ
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2.1.9. Potrzebne 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 prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k powszechnie 
stosowane są: łata, poziomica laserowa lub tradycyjna, młotek 
gumowy;

c) do przykręcania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głę-
bokości wkręcania;

d) narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalo-
wa, papier ścierny lub siatka ścierna;

e) dodatkowo mogą być użyteczne:
–  strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k),
–  sznurek malarski (do trasowania).

Foto 1. Narzędzia do montażu suchej zabudowy
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2.2. Transport i składowanie płyt g-k 
 oraz pozostałych materiałów

Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej za-
budowy można zapewnić stosując odpowiednie zasady postępowa-
nia 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 
innych wózkach transportowych. 

2.  Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłożu, najlepiej 
palecie lub na podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksi-
mum 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 na-
leży chronić przed zawilgoceniem. Nie wolno stosować płyt g-k 
zamoczonych lub zawilgoconych.

4.  Metalowe elementy systemu, takie jak: profile stalowe, wkręty mu-
szą być składowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgo-
ceniem.

Foto 2. Sposób składowania płyt g-k
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach 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 transporto-
wych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonywania 
ręcznych prac transportowych (z uwzględnieniem wymagań ergono-
mii), dopuszczalne masy przemieszczanych przedmiotów, ładunków 
lub materiałów oraz dopuszczalne wartości sił niezbędne do prze-
mieszczania przedmiotów.

Szczegółowy opis zasad BHP znajduje się na stronie 
www.polskigips.pl, w opracowaniu przygotowanym na zlecenie Pol-
skiego Stowarzyszenia Gipsu.
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4.1. Prace zanikające

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – 
zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostaw-
ców systemu. Przy wykonywaniu suchej zabudowy zazwyczaj wy-
odrębniane są następujące prace zanikające, których ocena jest nie-
zbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, 
ułożenie wełny mineralnej, opłytowanie oraz użyte taśmy zbrojące 
i szpachlowanie połączeń.

4.1.1. Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych 
przygotowanej do poszycia płytami g-k. Szczególnie sprawdzeniu 
podlega wyznaczenie położenia rusztu względem stałych elementów 
konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega również jakość i grubość 
blach w profilach oraz sposób zamocowania skrajnych profili kon-
strukcji do elementów budynku. Konieczne jest także sprawdzenie 
rozstawu elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia oraz 
zastosowania taśmy uszczelniającej na obwodzie.

4.1.2. Sprawdzana jest poprawność i staranność ułożenia wełny 
mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodność deklarowanych przez 
producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaga-
nymi dla konkretnego SSZ (np. współczynnik przewodzenia ciepła). 
Również wykonanie połączeń, wypełnienie profili słupkowych i profili 
poziomych.

4.1.3. Sprawdzane jest wykonanie opłytowania, w tym typów za-
stosowanych płyt g-k, rodzaju i rozstawu zastosowanych łączników 
mocujących płyty do konstrukcji, zachowania dystansu względem 
podłogi i stropu. Ocenie podlega również przygotowanie krawędzi 
do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nie-
obłożonych kartonem.

4.1.4. Sprawdzane są rodzaje użytej taśmy zbrojącej i jej umiej-
scowienie w spoinie. 

4.1.5. Sprawdzeniu podlega typ użytej masy szpachlowej i ilość 
warstw.
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4.2. Ocena efektu końcowego prac zanikających
Po dokonaniu kontroli poprawności wykonania prac zanikających 

następuje ocena efektu końcowego. Dokonując oceny efektu końco-
wego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie:
–  zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów. Oce-

ny zgodności dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych, ką-
towników, pionów sznurowych lub urządzeń laserowych, poprzez 
sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy, (ścian – rzut 
na płaszczyznę podłogi; sufit – względem stałych punktów charak-
terystycznych budynku ustalonych punktów odniesienia),

–  tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i kra-
wędzi.

4.2.1. Sposób prowadzenia pomiarów 
4.2.1.1. Odchylenia powierzchni od płaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomia-
rowe:
–  łata aluminiowa o długości 2 m,
–  przymiar z podziałką milimetrową (metrówka).

Sposób prowadzenia pomiaru: przykładając łatę do ściany (Rys. 
10) sprawdzane jest jej przyleganie do ściany. Wzrokowo należy oce-
nić czy występuje miejsce, w którym powstaje prześwit pomiędzy łatą 
a powierzchnią ściany. Jeżeli jest, należy dokonać pomiaru wielkości 
tego prześwitu w milimetrach (Rys. 12). Pomiarów należy dokonać 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie 
sprawdza się ilość pofalowań powierzchni, występujących na długo-
ści łaty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarów po-
przez przykładanie łaty w czterech kierunkach (pion – A1, poziom 
– A3, 450 w prawo – A2, 450 w lewo – A4).

Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami zawartymi 
w Tabeli 4 (Rozdział 4.2.1.5).
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Rys. 10. Sposób prowadzenia pomiarów – odchylenia powierzchni od płaszczy-
zny

4.2.1.2. Odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomia-

rowe: 
–  łata aluminiowa o długości 2 m, 
–  przymiar z podziałką milimetrową (metrówka).

Sposób prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje się przykłada-
jąc łatę w miejscu przecięcia się dwóch płaszczyzn (Rys. 11), np. na-
rożników wewnętrznych (pionowe i poziome), narożników zewnętrz-
nych ścian lub pilastrów oraz uskoki lub krawędzi belek na suficie. 
Wzrokowo oceniane są miejsca, w których powstają prześwity po-
między łatą a sprawdzaną powierzchnią. Należy dokonać pomiaru 
wielkości tego prześwitu w milimetrach (Rys. 12). Sprawdzeniu pod-
lega również ilość pofalowań krawędzi występujących na długości 
łaty.
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Rys. 11. Sposób prowadzenia pomiarów – odchylenia krawędzi płaszczyzny od 
linii prostej

Rys. 12. Schemat odczytu prześwitów przy pomiarze odchylenia powierzchni 
od płaszczyzny i krawędzi płaszczyzny od linii prostej

Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami zawartymi 
w Tabeli 4 (Rozdział 4.2.1.5).
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4.2.1.3. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomia-

rowe:
– pion murarski lub urządzenie laserowe, 
– miarka z podziałką milimetrową (metrówka).

Sposób prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru za pomo-
cą pionu murarskiego wymaga pewnego doświadczenia. Przy wyso-
kościach powyżej 3 m pomiar może być obarczony istotnym błędem, 
więc zalecane jest korzystanie z urządzenia laserowego. Sznur pionu 
przykładany jest do sufitu w tak wybranym miejscu, aby pobocznica 
ciężarka znajdowała się jak najbliżej ściany, a wierzchołek stożka był 
nieznacznie uniesiony nad podłogą, (należy zwrócić uwagę, aby cię-
żarek był swobodny: nie dotykał ani ściany, ani podłogi). Miarką mi-
limetrową mierzy się odległość sznura od ściany u góry (a2) i u dołu 
(a1) (Rys. 13). Różnica odczytów stanowi odchylenie powierzchni lub 
krawędzi od kierunku pionowego, w zależności od miejsca dokony-
wania pomiarów. Dla oceny odchyłki kierunku krawędzi od kierunku 
pionowego sprawdzanej ściany pomiar dokonywany jest co najmniej 
w dwóch miejscach (najczęściej w dwóch przeciwległych narożach).

Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami zawartymi 
w Tabeli 4 (Rozdział 4.2.1.5).

Rys. 13. Sposób prowadzenia pomiarów – odchylenia od kierunku pionowego
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4.2.1.4. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego
Do przeprowadzenia pomiarów potrzebne są przyrządy pomia-

rowe:
–  poziomica wodna,
–  niwelator o krótkiej osi celowej wraz z łatą niwelacyjną lub 
–  poziomica laserowa wyposażona w statyw i podstawkę obrotową,
–  sztywny przymiar z podziałką milimetrową długości 2 m.

Sposób prowadzenia pomiaru: dokonanie pomiaru polega na 
niwelacji wyznaczonych punktów. Pomiaru poziomicą wodną doko-
nuje się trzymając przezroczyste rurki końcowe wagi. Dla zmierzenia 
różnicy wysokości pomiędzy punktami H3 i H4 (Rys. 14) należy przy-
łożyć rurki do ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm poniżej płasz-
czyzny sufitu i usunąć korki z rurek. Po ustabilizowaniu się cieczy 
w rurce zaznacza się na ścianie przebieg płaszczyzny poziomej pod 
sufitem. Odmierzając odległości od tych znaków do poziomu sufitu 
można wyznaczyć odchyłkę od poziomu dwóch sprawdzanych punk-
tów. Przy pomiarach metodą geodezyjną, niwelatorem optycznym 
albo poziomowalnym urządzeniem laserowym konieczne jest użycie 
łaty mierniczej, która może być z powodzeniem zastąpiona sztyw-
nym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę mierniczą pionowo na 
sprawdzanym miejscu skierowuje się na nią niwelator lub uprzędze-
nie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica z odczytów dokonanych 
w dwóch punktach – w zależności od miejsca pomiarów – stanowi 
odchyłkę od kierunku poziomego powierzchni lub krawędzi. Analo-
gicznie postępuje się dla podłogowych jastrychów suchych (punkt H1 
i H2) oraz obudów podciągów H5 i H6.
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Rys. 14. Sposób prowadzenia pomiarów – odchylenia od kierunku poziomego.

Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami zawartymi 
w Tabeli 4 (Rozdział 4.2.1.5).

4.2.1.5. Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegają kąty poziome na przecięciu 
się dwóch ścian i kąty pionowe na przecięciu sufitów i ścian.

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzia-
nego w dokumentacji należy sprawdzić przykładając do powierzchni 
płyty – w narożu – szablon o ramionach długości minimum 1 m, w taki 
sposób, aby jedno ramię przylegało do jednej z badanych powierzch-
ni ściany. Następnie należy zmierzyć maksymalną odległość od po-
wierzchni płyty g-k do drugiego ramienia szablonu z dokładnością do 
0,5 mm. Wyniki pomiarów należy porównać z wymaganiami podany-
mi w tabeli poniżej.
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Jeżeli nie ma technicznych możliwości, dopuszczalne jest doko-
nanie pomiaru na ramieniu 0,5 m z użyciem szablonu o ramionach 
1 m/0,5 m.

Do pomiarów kątów prostych zaleca się stosować gotowe wzor-
cowe przymiary kątowe lub urządzenia laserowe.

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie odchyleń

Klasa

Odchylenie 
powierzchni  

od płaszczyzny  
i krawędzi 

płaszczyzny  
od linii prostej

Odchylenia powierzchni  
i krawędzi od kierunku

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 

od kąta  
przewidzianego  
w dokumentacji

Pionowego Poziomego

2. Nie większe niż 
3 mm i liczbie 
nie większej 
niż 3 na łacie 
kontrolnej (2 m)

Nie większej 
niż 2 mm na 
1 m i ogółem 
nie więcej niż 
4 mm w po-
mieszczeniach 
do 3,5 m 
wysokości oraz 
nie więcej niż 
6 mm w po-
mieszczeniach 
wyższych

Nie większe 
niż 3 mm na 
1 m i ogółem 
nie więcej niż 
10 mm na całej 
długości kra-
wędzi między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany bel-
ki) odległymi 
o max. 10 m 
oraz nie więcej 
niż 20 mm na 
pozostałych

Nie większe niż 
4 mm na 1 m lub 
2 mm na 0,5 m

1. Nie większe niż 
2 mm i liczbie 
nie większej 
niż 3 na łacie 
kontrolnej (2 m)

Nie większej 
niż 1,5 mm na 
1 m i ogółem 
nie więcej niż 
3 mm w po-
mieszczeniach 
do 3,5 m wy-
sokości oraz 
nie więcej niż 
4 mm w po-
mieszczeniach 
wyższych

Nie większe 
niż 2 mm na 
1 m i ogółem 
nie więcej niż 
5 mm na całej 
powierzchni 
pionowymi 
(ściany bel-
ki) odległymi 
o max. 10 m 
oraz nie więcej 
niż 10 mm na 
pozostałych

Nie większe niż 
2 mm na 1 m lub 
1 mm na 0,5 m



30 Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy

4.3. Ocena stopnia gładkości powierzchni 
(ocena poziomu szpachlowania)

4.3.1. Rodzaje jakości szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych 
W celu odebrania odpowiedniego poziomu przygotowania po-

wierzchni zabudowanej z płyty g-k należy wziąć pod uwagę:
1.  Przeznaczenie pomieszczenia (np. pomieszczenie techniczne, 

magazyn towarów, biuro, mieszkanie, pokój hotelowy, salon 
sprzedaży, hol hotelowy, inne).

2.  Sposób wykończenia powierzchni (np. wykonanie okładziny ce-
ramicznej, malowanie farbą strukturalną, tynkowanie, tapetowa-
nie tapetami grubymi i cienkimi lub strukturalnymi, malowanie 
farbą matową, jedwabistą lub z połyskiem).

3. Sposób oświetlenia (np. oświetlenie światłem rozproszonym, świa-
tłem bezpośrednim, źródłem światła oddalonym od powierzchni 
ściany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oświetlenie światłem sku-
pionym równoległym do powierzchni).
Dla sprecyzowania i skatalogowania możliwych wymagań zostały 

opisane 4 poziomy jakości szpachlowania powierzchni zabudów wy-
konanych w SSZ. Opisy te dają możliwość sprecyzowania oczekiwań 
inwestora na etapie zamawiania usługi oraz mogą być elementem od-
bioru wykonanych prac, podobnie jak sposoby prowadzenia pomiarów 
z Rozdziału 4.2.1. 

Eksperci Polskiego Stowarzyszenia Gipsu wyodrębniają i uzna-
ją za standard branżowy następujące poziomy jakości szpachlowania 
powierzchni, tożsame z klasyfikacją (Quality Level) opracowaną przez 
EUROGYPSUM:

1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4

Ocena gładkości szpachlowania powierzchni powinna odbywać 
się przy naturalnym oświetleniu, nieuzbrojonym okiem, z odległo-
ści nie mniejszej niż 1 m, bądź przy takim oświetleniu, jakie zostało 
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przewidziane w warunkach użytkowania pomieszczenia. W szcze-
gólnych przypadkach rodzaj, sposób, kierunki oraz natężenie oświe-
tlenia ocenianych powierzchni powinny być jednoznacznie określone 
w projekcie technicznym i przyjmowane podczas oceny stanu gład-
kości powierzchni.

4.3.1.1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 [Quality Level 1 (Q1)]
Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni wykonanych 

z płyt g-k, w stosunku do których nie są formułowane wymagania es-
tetyczne (np. podłoże pod płytki ceramiczne). Wystarczy zastosować 
szpachlowanie podstawowe, które obejmuje:
–  wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych, 
–  pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocu-

jących i wykończeniowych.
Szpachlowanie na tym podstawowym poziomie zakłada, aby 

przy krawędziach płyt g-k typu NS i PRO przyklejona była taśma 
zbrojąca z włókna szklanego (siateczka samoprzylepna) i – w za-
leżności od zaleceń dostawcy systemu – zaszpachlowana jedną lub 
dwiema warstwami systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej. 

W przypadku, gdyby monter suchej zabudowy zastosował na po-
łączeniu płyt g-k papierową taśmę zbrojącą lub fizelinową, podczas 
odbioru prac zanikających należy sprawdzać, czy w pierwszej kolej-
ności na połączenie krawędzi została naniesiona warstwa systemo-
wej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, a następnie wtopiona w nią 
taśma zbrojąca. Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstruk-
cyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie powinno zostać zasz-
pachlowane ponownie jedną warstwą systemowej, 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 szkla-
nego, w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi powinna być 
naniesiona warstwa systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, 
a następnie wtopiona w nią taśma zbrojąca. Należy sprawdzić, czy 
po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną 
taśmą zbrojącą połączenie zostało zaszpachlowane ponownie jedną 
warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej. 
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Jeżeli szpachlowane zostały krawędzie płyty g-k typu KPOS – 
podobnie jak przy krawędziach KS – przy stosowaniu papierowej 
taśmy zbrojącej lub fizelinowej taśmy siateczkowej z włókna szklane-
go, sprawdzeniu podlega użycie w pierwszej kolejności systemowej, 
konstrukcyjnej masy szpachlowej, w którą powinna zostać wtopiona 
taśma zbrojąca. Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstruk-
cyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie powinno być zaszpa-
chlowane ponownie jedną warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy 
szpachlowej. 

Warto pamiętać, że w przypadku krawędzi typu KPOS możliwe 
jest również szpachlowanie bez użycia taśm zbrojących. W tym wy-
padku kontroli podlega fakt użycia specjalnej systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej do stosowania bez użycia taśmy zbrojącej. 
Na takich połączeniach płyt g-k – w zależności od zaleceń dostawcy 
systemu – powinno mieć miejsce dwu- lub trzykrotne szpachlowanie 
połączenia płyt g-k. 

Stosując opłytowanie z użyciem większej niż jedna warstwa płyt 
g-k, przy warstwach spodnich konieczne jest wypełnienie spoin płyt 
g-k systemową, konstrukcyjną masą szpachlową. Natomiast szpa-
chlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne. 

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza się występowanie 
miejscowych zagłębień powstałych wskutek skurczu masy szpachlo-
wej 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 (płyt-
ki ceramiczne, panele itp.) oraz w pomieszczeniach tymczasowych 
i technicznych. 

4.3.1.2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 [Quality Level 2 (Q2)]
Szpachlowanie zabudów wykonanych z pły g-k na Poziomie 

Szpachlowania Gipsowego PSG 2 określane jest inaczej jako szpa-
chlowanie standardowe i spełnia oczekiwania stawiane zwyczajowo 
wobec wymagań estetycznych powierzchni ścian i sufitów.

Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na 
Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 2 jest takie wyrównanie 
i wygładzenie powierzchni spoiny, aby wraz z płytą g-k utworzyła 
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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,
–  powtórne szpachlowanie systemowymi masami szpachlowy-

mi: konstrukcyjną, gdy jest to wymagane, oraz finiszową aż do 
osiąg nięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzch-
nią płyty gipsowo-kartonowej.
Nie jest dopuszczalne pozostawienie miejscowo występujących 

zagłębień i rys po użytych narzędziach. Jeżeli to konieczne, to zasz-
pachlowane powierzchnie należy wyszlifować.

Tak przygotowana powierzchnia przeznaczona jest np. do:
1.  Pokrycia tapetami strukturalnymi średnio- i gruboziarnistymi, jak 

np. tapety typu raufaza ziarnista średnio lub grubo;
2.  Pokrycia farbami strukturalnymi; 
3.  Pokrycia ścian typowymi farbami matowymi, emulsjami i akryla-

mi nanoszonymi przy pomocy wałków lub pędzli;
4.  Pokrycia tynkami ozdobnymi.

W trakcie kontroli jakości wykonania należy wziąć pod uwagę 
fakt, że przy szpachlowaniu na Poziomie Szpachlowania Gipsowego 
PSG 2 nie można wykluczyć widocznego, na ostatecznie wykończo-
nej (np. pomalowanej) płaszczyźnie (np. ścianie), przejścia pomię-
dzy powierzchnią kartonu płyty g-k a powierzchnią pokrytą warstwą 
masy szpachlowej (np. na spoinie). Zjawisko to wynika z odmiennej 
struktury i tekstury oraz zróżnicowanej chłonności zastosowanych 
materiałów (karton na płycie g-k oraz samego gipsu), a narasta ono 
przy pewnym rodzaju oświetlenia oraz przy zastosowaniu ciemnych 
kolorów farb.

4.3.1.3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 [Quality Level 3 (Q3)]
W wypadku stawiania podwyższonych wymagań estetycznych 

w stosunku do powierzchni szpachlowanych, konieczne jest podjęcie 
zabiegów dodatkowych, wykraczających poza szpachlowanie pod-
stawowe oraz standardowe.

Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada:
–  szpachlowanie standardowe PSG 2; 
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–  szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin 
i kartonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemowymi 
gładziami, których zadaniem jest wyrównanie powierzchni oraz 
zamknięcie mikroporów i ujednolicenie tekstury i chłonności na 
tych powierzchniach.
Grubość nakładanej warstwy jest niewielka i zwykle nie przekra-

cza 1 mm. Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe pod warunkiem 
użycia pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i ideal-
nie prostych krawędziach. Ewentualne nierówności powinny być po 
stwardnieniu nałożonych 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 podło-
żu.
Również w wypadku szpachlowania PSG3 nie da się w pełni wy-

kluczyć efektów ubocznych, występujących przy szczególnie nieko-
rzystnym oświetleniu. Jednakże stopień oraz zakres występowania 
tych efektów, w porównaniu z występowaniem na poziomie szpachlo-
wania standardowego PSG 2, jest znikomy.

4.3.1.4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 [Quality Level 4 (Q4)]
Do spełnienia najwyższych wymagań estetycznych w odniesie-

niu do szpachlowanych powierzchni zabudowy wykonanej z płyt g-k 
dostawcy SSZ przewidują zastosowanie na całej powierzchni opły-
wania 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 koniecz-
ność wypolerowania całej nałożonej warstwy.
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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.
Pokrycie całopowierzchniowe, spełniające – wg zaproponowa-

nego w tej publikacji podziału – najwyższe wymagania, całkowicie 
eliminuje możliwość odznaczania się miejsc spoin i to bez względu 
na rodzaj oświetlenia. 

Jednak warto pamiętać, że nie jest możliwe całkowite wyelimino-
wanie tych zjawisk, ponieważ powierzchnia wykonywana ręcznie nie 
będzie nigdy idealna, a skupiony strumień świetlny świecący równole-
gle do powierzchni ujawni jej minimalne nawet pofalowanie. Przy odbio-
rze prac wykonanych na Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 4 
należy uwzględnić te ograniczenia możliwości wykonawczych.



5. Podstawowe parametry istotne przy odbiorze 
prac wykonanych w SSZ

5.1. System ścian działowych

5.1.1. Odbiór montażu konstrukcji
5.1.1.1. W trakcie odbioru montażu konstrukcji należy zwrócić 

uwagę na parametry techniczne profili:
–  typ, 
–  grubość blachy z jakiej zostały wykonane, 
–  wymiary zewnętrzne,
–  jakość powierzchni, 
–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 14195, 
–  porównać je z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu.

Zazwyczaj profil stalowy oznaczony jest znakiem budowlanym 
lub znakiem CE. Ujawniana jest również grubość nominalna stali uży-
tej do jego produkcji, numer dokumentu odniesienia, a także grubość 
lub masa oraz rodzaj powłoki antykorozyjnej (np. Z275, AZ100).

5.1.1.2. Podczas odbioru należy zwrócić uwagę na parametry 
techniczne i rozstaw elementów montażowych konstrukcji na obwo-
dzie ściany. Szczególnie należy sprawdzić maksymalny rozstaw i ro-
dzaj łącznika i porównać z zaleceniami dostawcy i specyfikacją sys-
temu. Zwykle do montażu profili stosowany jest kołek rozporowy lub 
dybel o średnicy i długości uzależnionych od rodzaju podłoża, jednak 
nie mniej niż 6x40, w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

5.1.1.3. Dalszej kontroli podlegają parametry techniczne taśmy 
uszczelniającej na obwodzie ściany. Zwykle używana jest taśma 
z polietylenu spienionego o minimalnej grubości 3 mm. Jej minimalna 
szerokość to odpowiednio:
–  50 mm dla profili CW (C)/UW (U) 50; 
–  70 mm dla CW (C)/UW (U) 75; 
–  95 mm dla profili CW (C)/UW (U) 100.
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5.1.1.4. Należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie taśmy 
uszczelniającej na obwodzie ściany. Dostawcy systemu zalecają 
użycie taśmy na całym obwodzie ściany, tj. wzdłuż profili obwodo-
wych pionowych CW (C) i poziomych UW (U). Na połączeniach ko-
lejnych fragmentów taśma powinna szczelnie przylegać do siebie, tj. 
powinna być ułożona na styk. Natomiast na całej długości szczelnie 
dolegać do podłoża i profili, aby nie były widoczne „gołym okiem” 
prześwity pomiędzy taśmą a profilem i podłożem.

5.1.1.5. Badaniu podlegają również długość i rozstaw profili słup-
kowych CW (C). Według zaleceń dostawcy i specyfikacji systemu 
długość ta powinna być o 1,5–2,0 cm mniejsza od wysokości kondy-
gnacji/ściany, mierząc odległość pomiędzy środkami górnego i dol-
nego profilu UW (U). Natomiast maksymalny rozstaw profili powinien 
wynosić – w zależności od systemu – 60, 40 lub 30 cm.

5.1.1.6. Należy zwrócić uwagę na rodzaj połączeń pomiędzy pro-
filami CW (C) a UW (U). Dostawcy systemu nie dopuszczają trwałego 
i sztywnego łączenia profili słupkowych CW (C) z profilami poziomy-
mi UW (U) za pomocą wkrętów „pchełek” i innych lub z zastosowa-
niem zaciskarki.

5.1.1.7. Ważne i podlegające kontroli jest również łączenie profili 
CW (C) na długości. Według zaleceń dostawcy i specyfikacji systemu 
takie łącznie powinno odbywać się poprzez zakład na profilach CW 
(C) na długości odpowiednio:
–  50 cm dla profilu CW (C) 50,
–  75 cm dla CW (C) 75, 
–  100 cm dla profilu CW (C) 100.

Innym akceptowanym rozwiązaniem jest zastosowanie nakładki wy-
konanej z dodatkowego profilu CW (C) lub UW (U) o długości odpowied-
nio 100, 150 lub 200 cm. Należy sprawdzić, czy minimalna odległość 
między osiami łączeń profili sąsiednich nie jest mniejsza niż 30 cm.

Uwaga! W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować 
profili łączonych na długości.

5.1.1.8. Podczas kontroli jakości wykonania ścianki działowej 
należy zwrócić uwagę na właściwy dobór rozwiązania konstrukcji 
ościeży. Według zaleceń dostawcy systemu – dla ścian o wysoko-
ści do 260 cm, o szerokości otworu drzwiowego (szerokość otwo-
ru budowlanego) do 90 cm oraz masie skrzydła drzwiowego do 25 
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kg, mogą być użyte standardowe profile CW (C). Jeżeli jednak jaki-
kolwiek z powyższych warunków zostałby przekroczony, to w takim 
przypadku powinny być zastosowane profile UA. 

Montaż skrzydeł drzwiowych (pojedynczych lub podwójnych) 
na profilu UA jest akceptowalny dla szerokości otworu drzwiowego 
nieprzekraczającego 120 cm dla ścian o wysokości do 650 cm oraz 
łącznej masie skrzydeł nieprzekraczającej:
–  50 kg dla montażu na profilach UA 50,
–  75 kg dla profilu UA 75, 
–  100 kg dla profilu UA 100. 

Dla otworów drzwiowych o szerokości przekraczającej 120 cm, 
a także dla ścian o wysokości powyżej 650 cm i masie skrzydeł od-
powiednio powyżej 50, 75 lub 100 kg powinna być zastosowana nie-
zależnie zaprojektowana konstrukcja wsporcza pod drzwi.

5.1.1.9. Oprócz rozwiązań technicznych oceniany jest również 
właściwy montaż konstrukcji ościeży. Według zaleceń dostawcy 
i specyfikacji systemu należy sprawdzić, czy stosowane są profile 
CW (C) montowane bezpośrednio w profilach UW (U), a profile UA 
montowane do podłoża za pośrednictwem kątowników montażowych 
do profili UA, w sposób zapewniający połączeniu należytą sztywność. 
Kątownik powinien być mocowany do podłoża z użyciem minimum 
2 kołków rozporowych lub dybli. Z kolei kątownik powinien być moco-
wany do profilu UA śrubą z łbem i nakrętką o średnicy 8 mm w ilości:
–  1 sztuka dla UA 50,
–  2 sztuki dla UA 75 i UA 100, na każde połączenie.

Sprawdzeniu podlega również to, czy belka stanowiąca nadpro-
że ościeży w obu przypadkach wykonana jest z profilu UW (U) mon-
towanego po obu stronach do środników profili słupkowych CW/UA. 
W obrębie nadproża, ponad otworem drzwiowym, powinny być za-
stosowane minimum 2 słupki z profilu CW (C), w odległości minimum 
10 cm od krawędzi.

5.1.2. Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu)
5.1.2.1. Podczas odbioru montażu izolacji kontroli podlegają pa-

rametry techniczne wełny mineralnej. Sprawdzeniu podlegają:
–  rodzaj,
–  grubość płyt lub mat,
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–  gęstość objętościowa lub obciążenie charakterystyczne cięża-
rem własnym (w przypadku określenia w Aprobacie technicznej 
tzw. gęstości wełny, należy zwrócić się do producenta wełny 
o zadeklarowanie, jakie obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym jest właściwe dla danego produktu),

–  szerokość płyt lub mat, 
–  inne deklarowane właściwości wymagane dla danego SSZ.

5.1.2.2. Należy zwrócić uwagę na minimalne wymiary płyt i mat 
z wełny mineralnej. Według zaleceń dostawcy systemu powinny 
one mieć taką szerokość, która zapewni montaż izolacji bez połą-
czeń pionowych między słupkami i taką wysokość – równą długości 
handlowej – dla płyt, tj. zwykle 100 cm lub długości handlowej, lub 
wysokości ściany – dla mat. Dopuszczalne jest montowanie na mak-
symalnie 25% powierzchni wypełnienia ściany „docinków” materiału 
izolacyjnego o wysokości nie mniejszej niż 30 cm, z wyjątkiem pasa 
wełny uzupełniającej wypełnienie do całkowitej wysokości ściany.

5.1.2.3. Podczas odbioru należy sprawdzić szczelność wypeł-
nienia wełną mineralną przestrzeni wewnątrz profili CW (C). Szcze-
gólnie, czy wg zaleceń dostawcy systemu, płyty lub maty z wełny 
mineralnej są dostosowane do rozstawu słupków, tj. mają szerokość 
odpowiednio 30 cm, 40 cm lub 60 cm. W przypadku wełny szklanej 
należy zwrócić uwagę – szczególnie przy montażu izolacji w wyso-
kich ścianach – czy zastosowano bryty o szerokości o 1–3 cm więk-
szej od rozstawu profili.

5.1.2.4. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na szczelność 
ułożenia izolacji na całej wysokości ściany. Niedopuszczalne są wi-
doczne „gołym okiem” szczeliny na poziomych połączeniach między 
końcami płyt lub mat materiału izolacyjnego. Szczególną uwagę na-
leży zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni wewnątrz górnego 
i dolnego profilu UW (U).

5.1.2.5. Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych 
(szklanych lub skalnych) – wg zaleceń dostawcy systemu – jest za-
zwyczaj równa szerokości profili słupkowych CW (C), tj. odpowiednio:
–  50 mm dla profilu CW (C) 50, 
–  75 mm dla profilu CW (C) 75, 
–  100 mm dla profilu CW (C) 100.
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W przypadku zastosowania połączeń profili głównych tworzących 
przekrój zamknięty, tzw. „skrzynkę”, należy wypełnić to połączenie weł-
ną wg zaleceń dostawcy lub specyfikacją systemu.

5.1.3. Odbiór montażu płyt g-k
5.1.3.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne płyt gip-

sowo-kartonowych, tj. ich:
–  typ, 
–  grubość, 
–  rodzaj krawędzi,
–  oznaczenia wg PN-EN 520.

Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu powinno 
być sprawdzane oznaczenie CE, typ i grubość płyty, klasa reakcji na 
ogień oraz numer dokumentu odniesienia.

5.1.3.2. Należy zwrócić uwagę czy na połączeniach budowanej 
ściany z płyt g-k z konstrukcją budynku (wykonanej z materiału inne-
go niż płyta g-k) zostało wykonane połączenie ślizgowe. Sprawdzeniu 
podlega również, w przypadku połączenia ściany ze ścianami lub okła-
dzinami wykonanymi z płyt g-k, czy zastosowana została na tym połą-
czeniu taśma zbrojąca: papierowa lub fizelinowa z włókna szklanego.
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Rys. 15. Połączenia ślizgowe: (od góry) przekrój poziomy i przekrój pionowy. 
1. Konstrukcyjna masa szpachlowa, 2. Taśma uszczelniająca do izo-
lacji akustycznej, 3. Kołek rozporowy, 4. Płyta gipsowo-kartonowa, 
5. Taśma poślizgowa, 6. Blachowkręty, 7. Profil pionowych CW (C), 
8. Wełna mineralna, 9. Profil górny UW (U)

Należy sprawdzić, czy w ścianach wykonanych w linii prostej 
o długości powyżej 15 m została wykonana – wg zaleceń dostawcy 
systemu – przynajmniej jedna szczelina dylatacyjna. Sprawdzeniu 
podlega również wykonanie szczeliny dylatacyjnej ściany działowej 
w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku.

5.1.3.3. Kontroli podlegają wymiary użytych płyt g-k. Według 
zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu, minimalne wymiary płyt  
g-k zastosowane do opłytowania konstrukcji powinny mieć szerokość 
równą podwójnemu modułowi rozstawu elementów konstrukcji. Przyj-
muje się, że w większości przypadków jest to 120 cm dla rozstawu 
słupków co 60 cm. Należy sprawdzić czy wysokość zastosowanych 
płyt g-k jest równa ich długości handlowej lub wysokości kondygnacji.

W przypadku ścian o wysokości powyżej 260 cm, dopuszczalne 
jest stosowanie połączeń poziomych między płytami g-k. W przypad-
ku poszycia wielowarstwowego dopuszczalne jest jedno połączenie 
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poziome w warstwie wewnętrznej, przy wysokości okładziny mniej-
szej niż 260 cm. 

Należy skontrolować, czy odległość pomiędzy połączeniami po-
ziomymi płyt g-k, w obrębie tego samego pasma poszycia (w tej sa-
mej warstwie i po tej samej stronie poszycia), nie jest mniejsza niż 
200 cm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu ściany „docin-
ków” z płyt g-k o wysokości nie mniejszej niż 40 cm.

5.1.3.4. W trakcie odbioru sprawdzeniu podlega wielkość mi-
nimalnego przesunięcia połączeń poziomych. Połączenia poziome 
w obrębie sąsiednich pasm w każdej z warstw poszycia powinny być 
przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Połączenia pozio-
me w obrębie kolejnych warstw poszycia, pierwsza i druga warstwa 
w poszyciu dwuwarstwowym, po każdej ze stron ściany, powinny być 
przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Również połączenia 
poziome w obrębie symetrycznych warstw poszycia po obu stronach 
ściany powinny być przesunięte względem siebie o minimum 40 cm.

5.1.3.5. Sprawdzeniu podlega wielkość minimalnego przesunię-
cia połączeń pionowych. Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, 
sąsiadujących warstw poszycia, po każdej ze stron ściany, powinny 
być przesunięte względem siebie o co najmniej szerokość modułu 
rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 60 cm. W ścianach działowych o za-
gęszczonym rozstawie konstrukcji (np. 40 lub 30 cm) z zastosowa-
niem poszyć wielowarstwowych (dwu-, trój- lub czterowarstwowych) 
połączenia pionowe w obrębie kolejnych (sąsiadujących) powinny – 
w miarę możliwości – być przesunięte względem siebie o co najmniej 
szerokość modułu rozstawu konstrukcji. Połączenia pionowe w obrę-
bie symetrycznych warstw poszycia po obu stronach ściany muszą 
być przesunięte względem siebie o szerokość co najmniej rozstawu 
konstrukcji, tj. zwykle o 60 cm.

5.1.3.6. Należy sprawdzić także wielkość szczeliny pomiędzy za-
montowanymi, sąsiednimi płytami g-k. Dopuszczalne jest odsunięcie 
krawędzi podłużnych i poprzecznych maksymalnie o 3 mm.

5.1.3.7. Właściwy dobór wkrętów również wchodzi w zakres pro-
wadzonej kontroli. Typ wkrętów powinien być – wg zaleceń dostawcy 
systemu – dostosowany do typu użytych profili. Do mocowania płyt g-k 
do profili słupkowych CW (C), o grubości blachy nieprzekraczającej 
0,6 mm, powinny być zastosowane blachowkręty. Do profili ościeżnico-
wych UA o grubości blachy do 2,0 mm powinny być użyte blachowkrę-
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ty z końcówką samonawiercającą. Należy sprawdzić czy zastosowane 
wkręty są dłuższe od grubości płyty g-k lub łącznej grubości mocowa-
nych płyt g-k (w poszyciach wielowarstwowych) o minimum 10 mm. 
W przypadku mocowania płyt g-k do rusztu (np. dla poszycia 1x12,5 mm) 
wykonanego z profili CW (C), powinny być zastosowane blachowkręty 
3,5x25 mm lub gdy konstrukcja wykonana jest z profili UA powinny być 
zastosowane blacho wkręty samonawiercające 3,5x25 mm.

5.1.3.8. Należy sprawdzić, czy maksymalny rozstaw wkrętów 
w poszyciach jednowarstwowych oraz w zewnętrznych warstwach 
poszyć wielowarstwowych wynosi maksymalnie 25 cm. Według za-
leceń dostawców systemów, maksymalny rozstaw wkrętów w we-
wnętrznych warstwach poszyć wielowarstwowych nie powinien prze-
kraczać 75 cm.

5.1.3.9. Należy sprawdzić, czy łby użytych wkrętów są zagłębio-
ne poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez kartonową okładzinę płyt 
g-k. Należy sprawdzić również czy wkręty są tak osadzone, że karton 
wokoło łba wkręta nie jest przecięty.

5.1.4. Odbiór szpachlowania połączeń
5.1.4.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne mas 

szpachlowych, sprawdzając ich typ, szczególnie zakres stosowania 
i oznaczenie wg PN-EN 13963. W myśl zaleceń dostawcy systemu, 
powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do kon-
strukcyjnego szpachlowania połączeń między płytami g-k z zasto-
sowaniem taśmy spoinowej lub do szpachlowania bez taśmy spo-
inowej. Należy sprawdzić również czy zastosowana masa posiada 
oznaczenie CE oraz określone przeznaczenie i zakres stosowania, 
a także numer dokumentu odniesienia.

5.1.4.2. Podczas sprawdzania jakości szpachlowania kontroli 
podlegają parametry techniczne taśmy spoinowej, szczególnie jej 
typ, szerokość, zakres stosowania i oznaczenia. Według zaleceń 
dostawcy systemu stosowana jest jedna z systemowych taśm spo-
inowych:
– samoprzylepna z włókna szklanego „siatka”, 
– taśma z włókna szklanego fizelinowa „fizelina”, 
– taśma papierowa. 

Minimalna szerokość taśmy powinna wynosić 45 mm.
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5.1.4.3. Należy sprawdzić, jakie taśmy spoinowe zostały zasto-
sowane. Według zaleceń dostawcy systemu na połączeniach piono-
wych dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma 
spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana jest na krawędziach łą-
czonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o krawędziach 
typu NS i PRO oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpa-
chlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. 
W przypadku użycia taśmy „fizelinowej” lub papierowej należy spraw-
dzić czy zostały wklejone na połączeniach na „mokry gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) 
między płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) 
można szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zasto-
sowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy 
szpachlowej. 

Należy sprawdzić czy szpachlowanie połączeń poziomych mię-
dzy płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych”, zostało wykonane z zastoso-
waniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej wkleja-
nych na „mokry gips”.

5.1.4.4. Sprawdzeniu podlega sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” do wykonywania połączeń poziomych. Według zaleceń do-
stawcy systemu, krawędzie „cięte” przeznaczone do wykonania na 
nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 
poprzez ich sfazowanie pod kątem około 450 na wysokości około 2/3 
grubości płyty (to oznacza 9–10 mm dla płyty g-k o grubości 12,5 
mm – Rys. 8). Należy ustalić, czy przed przystąpieniem do szpa-
chlowania połączeń poziomych krawędzie „cięte” zostały dokładnie 
oczyszczone i odkurzone oraz czy bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej zostały zwilżone.

5.1.4.5. W trakcie odbioru również szpachlowanie połączeń 
pionowych i poziomych wymaga sprawdzenia. Według zaleceń do-
stawcy systemu, szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych 
między płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej 
na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry 
gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą 
szpachlową. Drugi etap szpachlowania ma na celu „przykrycie” ta-
śmy spoinowej masą szpachlową. Szpachlowanie połączeń piono-
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wych z zastosowaniem samoprzylepnych taśm spoinowych, w za-
leżności od głębokości krawędzi, może wymagać drugiego etapu 
szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. Jeżeli założono 
wyższy standard wykonania połączenia, tj. poprawy jego estetyki 
w strefie połączeń płyt g-k lub na całej powierzchni ściany, to należy 
sprawdzić czy zostały użyte specjalne „finiszowe” masy szpachlowe 
przeznaczone do końcowego szpachlowania (patrz opisy poziomów 
szpachlowania PSG).

5.1.4.6. Według zaleceń dostawcy systemu, połączenia pionowe 
i poziome między płytami g-k oraz wszystkie połączenia obwodowe 
(na obwodowych połączeniach ściany działowej z konstrukcją budyn-
ku) powinny być wypełnione systemową konstrukcyjną masą szpa-
chlową we wszystkich warstwach poszycia. Należy sprawdzić czy 
w zewnętrznych warstwach poszycia wszystkie połączenia poziome 
oraz w większości przypadków połączenia pionowe zostały dodatko-
wo wzmocnione taśmą spoinową (nie dotyczy mas szpachlowych do 
szpachlowania bez użycia taśmy zbrojącej).

5.1.5. Odbiór powierzchni
5.1.5.1. W trakcie odbioru jakości powierzchni ocena stopnia 

gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) odbywa się 
na podstawie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowo-kartono-
wych opisanych szczegółowo w Rozdziale 4.3.

5.1.5.2. Ocena stopnia odchylenia przecinających się płaszczyzn 
ścian odbywa się na podstawie pomiarów opisanych w Rozdziale 4.2.

5.2. System sufitów podwieszanych 

5.2.1. Odbiór montażu konstrukcji
5.2.1.1. W trakcie odbioru montażu rusztu należy zwrócić uwagę na 
parametry techniczne profili:
–  typ, 
–  grubość blachy z jakiej zostały wykonane, 
–  wymiary zewnętrzne,
–  jakość powierzchni,
–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 14195, 
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–  porównać je z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu.
Zazwyczaj profil stalowy oznaczony jest znakiem budowlanym 

lub znakiem CE. Wskazana jest grubość nominalna stali użytej do 
jego produkcji, numer dokumentu odniesienia, a także grubość lub 
masa oraz rodzaj powłoki antykorozyjnej (np. Z275, AZ100).

5.2.1.2. Zwracamy uwagę na parametry techniczne i rozstaw 
elementów montażowych na obwodzie sufitu. Szczególnie należy 
sprawdzić maksymalny rozstaw i rodzaj łącznika i porównać z za-
leceniami dostawcy i specyfikacją systemu. Zazwyczaj do montażu 
stosowany jest kołek rozporowy lub dybel stalowy o średnicy i dłu-
gości uzależnionej od rodzaju podłoża, jednak nie mniej niż 6x40, 
w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

5.2.1.3. Sprawdzeniu podlegają parametry techniczne taśmy 
uszczelniającej zalecanej do stosowania na obwodzie okładziny su-
fitowej, pod profilami przyściennymi UD. Według zaleceń dostawcy 
systemu, zwykle jest to taśma z polietylenu spienionego o grubości 
minimum 3 mm.

5.2.1.4. Dalszej kontroli podlegają parametry techniczne i roz-
staw wieszaków na suficie i ich zgodność z zaleceniami dostawcy 
i specyfikacją systemu. Należy skontrolować maksymalny rozstaw 
i rodzaj łączników mechanicznych i ich zgodność z zaleceniami do-
stawcy i specyfikacją systemu. Zwykle przy użyciu rusztu sufitu pod-
wieszanego w układzie krzyżowym, dwupoziomowym z pojedynczą 
płytą o grubości 12,5 mm, bez obciążenia dodatkowego, górna war-
stwa (główna) powinna być w rozstawie maksymalnie 100 cm a dol-
na (nośna) maksymalnie co 40 lub 50 cm, w zależności od kierun-
ku montażu płyt g-k (Rys. 16). Maksymalny rozstaw wieszaków nie 
może w takim wypadku przekroczyć 100 cm.
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 UKŁAD POPRZECZNY UKŁAD PODŁUŻNY

Rys. 16. Zasady montażu płyt g-k na suficie podwieszanym

5.2.1.5. Należy również zwrócić uwagę na parametry techniczne 
i rozstaw profili warstwy głównej (górnej) i nośnej (dolnej). Szcze-
gólnie należy sprawdzić, czy maksymalny rozstaw profili jest zgodny 
z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu oraz z projektem bu-
dowlanym.

5.2.1.6. Kontroli podlegają również stalowe łączniki mechanicz-
ne służące do mocowania wieszaków lub uchwytów. Stalowe łączniki 
powinny być dostosowane do podłoża i charakteru pracy konstrukcji 
(strefa naprężeń ściskających lub rozciągających w żelbecie), któ-
rych opis zawarty jest w dokumentacji technicznej (projekcie budow-
lano-konstrukcyjnym).

5.2.1.7. Sprawdzeniu podlega sposób połączenia profili CD 
z profilami obwodowymi UD. Według zaleceń dostawcy systemu, nie-
dopuszczalne jest ich trwałe i sztywne łączenie za pomocą wkrętów 
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„pchełek” lub innych, np. z zastosowaniem zaciskarki. Należy przy 
tym sprawdzić czy skrajne wieszaki są oddalone od ściany maksy-
malnie o 40 cm.

5.2.1.8. Należy również sprawdzić sposób łączenia profili CD na 
długości. Zazwyczaj, wg zaleceń dostawcy systemu takie łączenie 
powinno nastąpić poprzez łącznik wzdłużny do profili CD, skręco-
ny za pomocą wkrętów „pchełek” z profilem CD, a w miejscu jego 
przedłużenia powinien być zastosowany dodatkowy wieszak, jednak 
w odległości nie mniejszej niż 15 cm. Należy poza tym sprawdzić, czy 
łączenia – jeżeli występują w większej ilości – są przesunięte wzglę-
dem siebie o nie mniej niż 100 cm.
5.2.2. Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu)

5.2.2.1. Podczas odbioru montażu izolacji kontroli podlegają pa-
rametry techniczne wełny mineralnej. Sprawdzeniu podlegają:
–  rodzaj,
–  grubość płyt lub mat, 
–  gęstość objętościowa lub obciążenie charakterystyczne cięża-

rem własnym (w przypadku określenia w Aprobacie technicznej 
tzw. Gęstości wełny, należy zwrócić się do producenta wełny 
o zadeklarowanie, jakie obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym jest właściwe dla danego produktu),

–  szerokość płyt lub mat, 
–  inne deklarowane właściwości wymagane dla danego SSZ.

5.2.2.2. Należy sprawdzić ciągłość warstwy izolacyjnej (czy nie 
ma przerw na połączeniach mat lub płyt z wełny mineralnej). Niedo-
puszczalne są widoczne „gołym okiem” szczeliny na połączeniach 
pomiędzy końcami płyt lub mat materiału izolacyjnego.

5.2.2.3. Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych 
użytych do izolacji sufitu podwieszanego wynika z zaleceń dostawcy 
systemu.

5.2.3. Odbiór montażu płyt g-k
5.2.3.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne płyt gip-

sowo-kartonowych, tj. ich:
–  typ, 
–  grubość, 
–  rodzaj krawędzi, 
–  oznaczenia wg PN-EN 520. 
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Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu zazwyczaj 
sprawdzane powinno być oznaczenie CE, typ i grubość płyty, klasa 
reakcji na ogień oraz numer dokumentu odniesienia.

5.2.3.2. Należy zwrócić uwagę czy połączenie sufitu podwiesza-
nego ze ścianami zostało wykonane wg zaleceń dostawcy systemu. 
W przypadku zastosowania połączenia z konstrukcją budynku (wy-
konaną z materiału innego niż płyta g-k) należy skontrolować, czy 
wykonane zostało połączenie ślizgowe (Rys. 15, punkt 5.1.3.2). Przy 
zastosowaniu połączenia okładziny sufitowej ze ścianami lub okła-
dzinami wykonanymi z płyt g-k powinna być użyta na tym połączeniu 
taśma zbrojąca: papierowa lub fizelinowa z włókna szklanego. 

Należy sprawdzić, czy w sufitach podwieszanych o przekątnej 
powyżej 15 m została wykonana przynajmniej jedna szczelina dyla-
tacyjna.

5.2.3.3. Kontroli podlegają również wymiary użytych płyt g-k. 
Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu minimalna sze-
rokość płyt g-k powinna być równa podwójnemu modułowi rozstawu 
rusztu, ale nie mniej niż 80 cm. Dopuszczalne jest montowanie w po-
szyciu sufitu „docinków” z płyt g-k o długości nie mniejszej niż 40 cm 
a szerokości nie mniejszej niż 30 cm.

Rys. 17. Ruszt dwupoziomowy krzyżowy: 1 – płyta g-k, 2 – profil CD 60, 3 – pro-
fil przyścienny UD, 4 – wieszak obrotowy, 5 – pręt wieszaka, 6 – łącznik 
krzyżowy

profil nośny profil główny
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5.2.3.4. Sprawdzeniu podlega minimalne przesunięcie połączeń 
krawędzi płyt. Połączenia krótszych krawędzi płyt w układzie po-
przecznym muszą zawsze wypadać na profilach CD 60. Połączenia 
w kolejnych warstwach płyt powinny być przesunięte względem sie-
bie – patrz rysunek poniżej.

Rys. 18. Przesunięcie warstw poszycia

5.2.3.5. Należy sprawdzić szczelinę pomiędzy zamontowanymi, 
sąsiednimi płytami g-k. Dopuszczalne jest odsunięcie krawędzi po-
dłużnych i poprzecznych o maksymalnie 3 mm.

5.2.3.6. Właściwy dobór wkrętów również wchodzi w zakres kon-
troli. Według zaleceń dostawcy systemu typ wkrętów powinien być 
dostosowany do typu konstrukcji. 

Do mocowania płyt g-k do profili CD 60, o grubości blachy nie-
przekraczającej 0,6 mm powinny być użyte blachowkręty. Należy 
sprawdzić czy długość zastosowanych wkrętów jest dłuższa od gru-
bości płyty g-k lub łącznej grubości mocowanych płyt g-k (w poszy-
ciach wielowarstwowych) o nie mniej niż 10 mm. 

W przypadku mocowania płyt g-k do rusztu (np. dla poszycia 
1x12,5 mm) wykonanego z profili CD 60 powinny być zastosowane 
blachowkręty 3,5x25 mm.

5.2.3.7. Należy sprawdzić, czy maksymalny rozstaw wkrętów w po-
szyciach jednowarstwowych oraz w zewnętrznych warstwach poszyć 
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wielowarstwowych wynosi maksymalnie 17 cm. Według zaleceń do-
stawców systemów, maksymalny rozstaw wkrętów w we wnętrznych 
warstwach poszyć wielowarstwowych nie powinien przekraczać 40 cm.

5.2.3.8. Należy sprawdzić, czy łby użytych wkrętów są zagłębio-
ne poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez kartonową okładzinę płyt 
g-k. Należy sprawdzić również, czy wkręty są tak osadzone, że kar-
ton wokoło łba wkręta nie jest przecięty.

5.2.4. Odbiór szpachlowania połączeń
5.2.4.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne mas 

szpachlowych, sprawdzając ich typ, szczególnie zakres stosowania 
i oznaczenie wg PN-EN 13963. W myśl zaleceń dostawcy systemu, 
powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do kon-
strukcyjnego szpachlowania połączeń między płytami g-k z zasto-
sowaniem taśmy spoinowej lub do szpachlowania bez taśmy spo-
inowej. Należy sprawdzić również czy zastosowana masa posiada 
oznaczenie CE oraz określone przeznaczenie i zakres stosowania, 
a także numer dokumentu odniesienia.

5.2.4.2. Podczas sprowadzenia jakości szpachlowania, kontroli 
podlegają parametry techniczne taśmy spoinowej, szczególnie jej typ, 
szerokość, zakres stosowania i oznaczenia. Według zaleceń dostawcy 
systemu stosowana jest jedna z systemowych taśm spoinowych:
–  samoprzylepna z włókna szklanego „siatka”, 
–  taśma z włókna szklanego fizelinowa „fizelina”, 
–  taśma papierowa. 

Minimalna szerokość taśmy powinna wynosić 45 mm.
5.2.4.3. Należy sprawdzić, jakie taśmy spoinowe zostały zasto-

sowane. Według zaleceń dostawcy systemu na połączeniach piono-
wych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma 
spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana jest na krawędziach łą-
czonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k typu NS i PRO 
oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową („na mo-
kry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. W przypadku uży-
cia taśmy „fizelinowej” lub papierowej należy sprawdzić, czy zostały 
wklejone na połączeniach na „mokry gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) 
między płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) można 
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szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zastosowania spe-
cjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej.

Należy sprawdzić czy szpachlowanie połączeń poziomych mię-
dzy płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” zostało wykonane z zastosowa-
niem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowego wkleja-
nych na „mokry gips”.

5.2.4.4. Sprawdzeniu podlega sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” do wykonywania połączeń poziomych. Według zaleceń do-
stawcy systemu, krawędzie „cięte” przeznaczone do wykonania na 
nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 
poprzez ich sfazowanie pod kątem 40–50 st. na wysokości około 2/3 
grubości płyty (to oznacza 9–10 mm dla płyty g-k o grubości 12,5 
mm – Rys. 8). Należy ustalić, czy przed przystąpieniem do szpa-
chlowania połączeń poziomych krawędzie „cięte” zostały dokładnie 
oczyszczone i odkurzone oraz czy bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej zostały zwilżone.

5.2.4.5. W trakcie odbioru również szpachlowanie połączeń pio-
nowych i poziomych wymaga sprawdzenia. Według zaleceń dostaw-
cy systemu, szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między 
płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio 
ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga 
drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. Drugi 
etap szpachlowania ma na celu „przykrycie” taśmy spoinowej masą 
szpachlową. Szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowaniem 
samoprzylepnych taśm spoinowych, w zależności od głębokości kra-
wędzi, może wymagać drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną 
masą szpachlową. Jeżeli założono wyższy standard wykonania połą-
czenia, tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt g-k lub na całej 
powierzchni ściany, to należy sprawdzić czy zostały użyte specjalne 
„finiszowe” masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlo-
wania (patrz opisy poziomów szpachlowania PSG).

5.2.4.6. Według zaleceń dostawcy systemu połączenia pionowe 
i poziome między płytami g-k oraz wszystkie połączenia obwodowe 
(na obwodowych połączeniach ściany działowej z konstrukcją budyn-
ku) powinny być wypełnione systemową konstrukcyjną masą szpa-
chlową we wszystkich warstwach poszycia. Należy sprawdzić czy 
w zewnętrznych warstwach poszycia wszystkie połączenia poziome 
oraz w większości przypadków połączenia pionowe zostały dodatko-
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wo wzmocnione taśmą spoinową (nie dotyczy mas szpachlowych do 
szpachlowania bez użycia taśmy zbrojącej).

5.2.5. Odbiór powierzchni

5.2.5.1. W trakcie odbioru jakości powierzchni ocena stopnia 
gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) odbywa się 
na podstawie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowych opisa-
nych szczegółowo w Rozdziale 4.3. 

5.2.5.2. Ocena stopnia odchylenia przecinających się płaszczyzn 
ścian odbywa się na podstawie pomiarów opisanych w Rozdziale 4.2.

5.3. Okładzina ścienna

5.3.1. Odbiór montażu konstrukcji
5.3.1.1. W trakcie odbioru montażu konstrukcji należy zwrócić 

uwagę na parametry techniczne profili:
–  typ, 
–  grubość blachy, z jakiej zostały wykonane, 
–  wymiary zewnętrzne,
–  jakość powierzchni,
–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 14195 porównać je z zaleceniami 

dostawcy i specyfikacją systemu. Zazwyczaj profil stalowy ozna-
czony jest znakiem budowlanym lub znakiem CE. Wskazana jest 
grubość nominalna stali użytej do jego produkcji, numer doku-
mentu odniesienia, a także grubość lub masa oraz rodzaj powło-
ki antykorozyjnej (np. Z275, AZ100).
5.3.1.2. Sprawdzeniu podlegają również parametry techniczne 

i rozstaw elementów montażowych ES lub wieszaków (uchwytów) 
bezpośrednich:
–  typ, 
–  rozstaw, 
–  grubość blachy, 
–  wymiary zewnętrzne, 
–  jakość powierzchni,
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–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 13964 (wg zaleceń dostawcy sys-
temu), 

–  oznaczenia: znak budowlany lub CE.
Należy sprawdzić również rodzaj zastosowanego łącznika (wg 

zaleceń dostawcy systemu). Zazwyczaj powinien to być kołek rozpo-
rowy lub dybel, o średnicy i długości uzależnionych od podłoża – co 
najmniej 6x40 przy maksymalnym rozstawie 125 cm.

5.3.1.3. Kontroli podlegają parametry techniczne i rozstaw ele-
mentów montażowych na obwodzie okładziny ściennej. Sprawdzamy 
maksymalny rozstaw oraz rodzaj łącznika, którym – wg zaleceń do-
stawcy systemu – powinien być kołek rozporowy lub dybel o średnicy 
i długości dobranych do parametrów podłoża, ale nie mniejszy niż 
6x40, w maksymalnym rozstawie co 100 cm.

5.3.1.4. Sprawdzeniu podlegają parametry techniczne taśmy 
uszczelniającej zalecanej do stosowania na obwodzie okładziny su-
fitowej, pod profilami przyściennymi UD. Według zaleceń dostawcy 
systemu, zwykle jest to taśma z polietylenu spienionego o grubości 
minimum 3 mm.

5.3.1.5. Należy sprawdzić właściwe ułożenie taśmy uszczelniają-
cej na obwodzie okładziny oraz pomiędzy wieszakami (ES lub innymi 
wieszakami bezpośrednimi) a podłożem, jeśli wymaga tego specyfi-
kacja dostawcy systemu. Według zaleceń dostawcy systemu, taśma 
na całej powierzchni styku wieszaka z podłożem oraz na całym ob-
wodzie okładziny, tj. wzdłuż profili obwodowych UD, powinna na po-
łączeniach szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk), a na całej 
długości szczelnie przylegać do podłoża i profili (brak widocznych 
„gołym okiem” prześwitów między taśmą a profilami i podłożem).

5.3.1.6. Sprawdzeniu podlega długość i rozstaw profili piono-
wych. Długość profili – wg zaleceń dostawcy systemu – powinna być 
o 1,0–1,5 cm mniejsza od wysokości kondygnacji lub ściany, (od-
ległość między środnikami górnego i dolnego profila). Maksymalny 
rozstaw profili pionowych powinien wynosić 60 cm.

5.3.1.7. Kontroli podlegają połączenia pomiędzy profilami piono-
wymi i poziomymi. Według zaleceń dostawcy systemu, niedopusz-
czalne jest trwałe i sztywne łączenie profili pionowych z profilami po-
ziomymi za pomocą wkrętów „pchełek” i innych lub zaciskarki.

5.3.1.8. Należy również ustalić sposób łączenia profili pionowych 
na długości. Według zaleceń dostawcy systemu takie łączenie po-
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winno być wykonane poprzez zastosowanie łącznika wzdłużnego. 
Minimalna odległość między miejscami połączeń profili sąsiednich 
nie powinna być mniejsza niż 30 cm.

5.3.2. Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu)
5.3.2.1. Podczas odbioru montażu izolacji kontroli podlegają pa-

rametry techniczne wełny mineralnej. Sprawdzeniu podlegają:
–  rodzaj,
–  grubość płyt lub mat, 
–  gęstość objętościowa lub obciążenie charakterystyczne ciężar-

em własnym (w przypadku określenia w Aprobacie technicznej 
tzw. gęstości wełny, należy zwrócić się do producenta wełny 
o zadeklarowanie jakie obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym jest właściwe dla danego produktu),

– szerokość płyt lub mat, 
– inne deklarowane właściwości wymagane dla danego SSZ.

5.3.2.2. Należy zwrócić uwagę czy minimalne wymiary płyt i mat 
z wełny mineralnej są zgodne z zaleceniami dostawcy systemu. Do-
puszczalne jest montowanie na maksymalnie 25% powierzchni wy-
pełnienia okładziny „docinków” materiału izolacyjnego o wysokości nie 
mniejszej niż 30 cm, z wyjątkiem pasa wełny uzupełniającej wypełnie-
nie do całkowitej wysokości okładziny.

5.3.2.3. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na szczelność 
ułożenia izolacji na całej wysokości okładziny. Niedopuszczalne są 
widoczne „gołym okiem” szczeliny na poziomych połączeniach mię-
dzy końcami płyt lub mat materiału izolacyjnego.

5.3.3. Odbiór montażu płyt g-k
5.3.3.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne płyt gip-

sowo-kartonowych, tj. ich:
–  typ, 
–  grubość,
–  rodzaj krawędzi, 
–  oznaczenia wg PN-EN 520.

Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu zazwyczaj 
sprawdzane powinno być oznaczenie CE, typ i grubość płyty, klasa 
reakcji na ogień oraz numer dokumentu odniesienia.
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5.5.3.2. Należy zwrócić uwagę czy połączenie okładziny ściennej 
ze ścianami zostało wykonane wg zaleceń dostawcy systemu. W przy-
padku zastosowania połączenia z konstrukcją budynku (wykonanej 
z materiału innego niż płyta g-k) należy wykonać połączenie ślizgo-
we. Przy zastosowaniu połączenia okładziny ściennej ze ścianami lub 
okładzinami wykonanymi z płyt g-k należy zastosować na tym połą-
czeniu taśmę zbrojącą: papierową lub fizelinową z włókna szklanego.

5.3.3.3. Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu, mini-
malne wymiary płyt g-k, zastosowane do pokrycia konstrukcji, powinny 
mieć szerokość równą podwójnemu modułowi rozstawu elementów 
konstrukcji. Przyjmuje się, że w większości przypadków jest to 120 cm 
dla rozstawu profili CD 60 co 60 cm. Natomiast wysokość powinna być 
równa długości handlowej płyt g-k lub wysokości kondygnacji.

W przypadku okładzin ściennych o wysokości powyżej 260 cm 
dopuszczalne jest stosowanie połączeń poziomych między płytami 
g-k. W przypadku poszycia wielowarstwowego dopuszczalne jest 
jedno połączenie poziome w warstwie wewnętrznej, przy wysokości 
okładziny mniejszej niż 260 cm.

Odległość między połączeniami poziomymi płyt g-k w obrębie 
tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie) nie powinna być 
mniejsza niż 200 cm (nie dotyczy poszyć warstw wewnętrznych). Do-
puszczalne jest montowanie w poszyciu okładziny „docinków” z płyt 
g-k o długości nie mniejszej niż 40 cm.

5.3.3.4. W trakcie odbioru sprawdzeniu podlega również mi-
nimalne przesunięcie połączeń poziomych. Połączenia poziome 
w obrębie sąsiednich pasm w każdej z warstw poszycia powinny być 
przesunięte względem siebie o minimum 40 cm. Połączenia poziome 
w obrębie kolejnych warstw poszycia (sąsiadujących ze sobą, np. 
pierwsza i druga warstwa w poszyciu dwuwarstwowym) powinny być 
przesunięte względem siebie o minimum 40 cm.

5.3.3.5. Sprawdzeniu podlega także minimalne przesunięcie po-
łączeń pionowych. Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsia-
dujących warstw poszycia powinny być przesunięte względem siebie 
minimum o szerokość modułu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 60 cm. 
W okładzinach o zagęszczonym rozstawie konstrukcji (np. 40 lub 
30 cm) z zastosowaniem poszyć wielowarstwowych (dwu lub trójwar-
stwowych) połączenia pionowe w obrębie kolejnych (sąsiadujących 
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warstw poszycia) powinny być przesunięte względem siebie o co naj-
mniej szerokość modułu rozstawu konstrukcji.

5.3.3.6. Należy sprawdzić także wielkość szczeliny pomiędzy za-
montowanymi, sąsiednimi płytami g-k. Dopuszczalne jest odsunięcie 
krawędzi podłużnych i poprzecznych maksymalnie o 3 mm.

5.3.3.7. Właściwy dobór wkrętów również wchodzi w zakres pro-
wadzonej kontroli. Według zaleceń dostawcy systemu, typ wkrętów 
powinien być dostosowany do typu użytych profili. Do mocowania 
płyt g-k do profili pionowych CD, o grubości blachy nieprzekraczają-
cej 0,6 mm, powinny być zastosowane blachowkręty. Należy spraw-
dzić, czy zastosowane wkręty są dłuższe od grubości płyty g-k lub 
łącznej grubości mocowanych płyt g-k (w poszyciach wielowarstwo-
wych) o minimum 10 mm. W przypadku mocowania płyt g-k do rusztu 
(np. dla poszycia 1x12,5 mm) wykonanego z profili CW (C), powinny 
być zastosowane blachowkręty 3,5x25 mm.

5.3.3.8. Należy sprawdzić, czy maksymalny rozstaw wkrętów 
w poszyciach jednowarstwowych oraz w zewnętrznych warstwach 
poszyć wielowarstwowych wynosi maksymalnie 25 cm. Według za-
leceń dostawców systemów, maksymalny rozstaw wkrętów w we-
wnętrznych warstwach poszyć wielowarstwowych nie powinien prze-
kraczać 75 cm.

5.3.3.9. Według zaleceń dostawcy systemu łby wkrętów powinny 
być zagłębione poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez kartonową 
okładzinę płyt g-k. Należy sprawdzić, czy wkręty są tak osadzone, że 
karton wokoło łba wkręta nie jest przecięty.

5.3.4. Odbiór szpachlowania połączeń
5.3.4.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne mas 

szpachlowych, sprawdzając ich typ, szczególnie zakres stosowania 
i oznaczenie wg PN-EN 13963. W myśl zaleceń dostawcy systemu, 
powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do kon-
strukcyjnego szpachlowania połączeń między płytami g-k z użyciem 
taśmy spoinowej lub do szpachlowania bez taśmy spoinowej. Należy 
sprawdzić również, czy zastosowana masa posiada oznaczenie znak 
CE oraz określone przeznaczenie i zakres stosowania, a także nu-
mer dokumentu odniesienia.
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5.3.4.2. W trakcie sprawdzania jakości szpachlowania kontroli 
podlegają parametry techniczne taśmy spoinowej, szczególnie jej typ, 
szerokość, zakres stosowania i oznaczenia. Według zaleceń dostaw-
cy systemu stosowana jest jedna z systemowych taśm spoinowych:
–  samoprzylepna z włókna szklanego „siatka”, 
–  taśma z włókna szklanego fizelinowa „fizelina”, 
–  taśma papierowa. 

Minimalna szerokość taśmy powinna wynosić 45 mm.
5.3.4.3. Należy sprawdzić, jakie taśmy spoinowe zostały zasto-

sowane. Według zaleceń dostawcy systemu na połączeniach piono-
wych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma 
spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana jest na krawędziach łą-
czonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o krawędziach 
typu NS i PRO oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną masę szpa-
chlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. 
W przypadku użycia taśmy „fizelinowej” lub papierowej należy spraw-
dzić czy zostały wklejone na połączeniach na „mokry gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) 
między płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) 
można szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zasto-
sowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy 
szpachlowej. 

Należy sprawdzić czy szpachlowanie połączeń poziomych mię-
dzy płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych”, zostało wykonane z zastoso-
waniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej wkleja-
nych na „mokry gips”.

5.3.4.4. Sprawdzeniu podlega sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” do wykonywania połączeń poziomych. Według zaleceń do-
stawcy systemu, krawędzie „cięte” przeznaczone do wykonania na 
nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 
poprzez ich sfazowanie pod kątem 40–500. na wysokości około 2/3 
grubości płyty (to oznacza 9–10 mm dla płyty g-k o grubości 12,5 mm, 
Rys. 8). Należy ustalić, czy przed przystąpieniem do szpachlowania 
połączeń poziomych krawędzie „cięte” zostały dokładnie oczyszczo-
ne i odkurzone oraz czy bezpośrednio przed nałożeniem masy szpa-
chlowej zostały zwilżone.



595. Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w SSZ

5.3.4.5. W trakcie odbioru również szpachlowanie połączeń 
pionowych i poziomych wymaga sprawdzenia. Według zaleceń do-
stawcy systemu, szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych 
między płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej 
na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry 
gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą 
szpachlową, które ma na celu „przykrycie” taśmy spoinowej masą 
szpachlową. Szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowaniem 
samoprzylepnych taśm spoinowych, w zależności od głębokości kra-
wędzi, może wymagać drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną 
masą szpachlową. Jeżeli założono wyższy standard wykonania po-
łączenia, tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt g-k lub na 
całej powierzchni okładziny, to należy sprawdzić czy zostały użyte 
specjalne „finiszowe” masy szpachlowe przeznaczone do końcowe-
go szpachlowania (patrz opisy poziomów szpachlowania PSG).

5.3.4.6. Według zaleceń dostawcy systemu połączenia pionowe 
i poziome między płytami g-k oraz wszystkie połączenia obwodowe 
(na obwodowych połączeniach okładziny z konstrukcją budynku) 
powinny być wypełnione systemową konstrukcyjną masą szpachlo-
wą we wszystkich warstwach poszycia. Należy sprawdzić czy w ze-
wnętrznych warstwach poszycia wszystkie połączenia poziome oraz 
w większości przypadków połączenia pionowe zostały dodatkowo 
wzmocnione taśmą spoinową (nie dotyczy mas szpachlowych do 
szpachlowania bez użycia taśmy zbrojącej).

5.3.5. Odbiór powierzchni
5.3.5.1. W trakcie odbioru jakości powierzchni ocena stopnia 

gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) odbywa się 
na podstawie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowych opisa-
nych szczegółowo w Rozdziale 4.3.

5.3.5.2. Ocena stopnia odchylenia przecinających się płaszczyzn 
ścian odbywa się na podstawie pomiarów opisanych w Rozdziale 4.2.
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5.4. Przedścianka (ściana osłonowa)

5.4.1. Odbiór montażu konstrukcji
W trakcie odbioru montażu konstrukcji należy zwrócić uwagę na 

parametry techniczne profili:
–  typ, 
–  grubość blachy z jakiej zostały wykonane, 
–  wymiary zewnętrzne,
–  jakość powierzchni, 
–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 14195, 
–  porównać je z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu.

Zazwyczaj profil stalowy oznaczony jest znakiem budowlanym 
lub znakiem CE. Ujawniana jest również grubość nominalna stali uży-
tej do jego produkcji, numer dokumentu odniesienia, a także grubość 
lub masa oraz rodzaj powłoki antykorozyjnej (np. Z275, AZ100).

5.4.1.2. Kontroli podlegają parametry techniczne i rozstaw ele-
mentów montażowych na obwodzie okładziny przedścianki. Spraw-
dzany jest ich maksymalny rozstaw; rodzaj łącznika. Według zaleceń 
dostawcy systemu to zazwyczaj kołek rozporowy lub dybel o średnicy 
i długości uzależnionych od podłoża, jednak minimum 6x40 w rozsta-
wie maksymalnie co 100 cm.

5.4.1.3. Podczas odbioru należy zwrócić uwagę na parametry 
techniczne taśmy uszczelniającej na obwodzie przedścianki. Zwykle 
używana jest taśma z polietylenu spienionego o min. grubości 3 mm.

5.4.1.4. Należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie taśmy uszczel-
niającej na obwodzie przedścianki. Dostawcy systemu zalecają zwykle 
użycie taśmy na całym obwodzie przedścianki, tj. wzdłuż profili piono-
wych CW (C) i poziomych UW (U). Na połączeniach kolejnych fragmen-
tów powinna szczelnie przylegać do siebie, tj. powinna być ułożona na 
styk. Natomiast na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili, 
aby nie były widoczne „gołym okiem” prześwity pomiędzy taśmą a pro-
filem i podłożem.

5.4.1.5. Badaniu podlegają również długość i rozstaw profili pio-
nowych. Według zaleceń dostawcy i specyfikacją systemu zazwyczaj 
długość profili pionowych CW (C) jest o 1,5–2,0 cm mniejsza od wy-
sokości kondygnacji lub ściany, mierząc odległość pomiędzy środnika-
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mi górnego i dolnego profilu UW (U). Natomiast maksymalny rozstaw 
profili powinien wynosić 60, 40 lub 30 cm, w zależności od systemu.

5.4.1.6. Należy zwrócić uwagę na rodzaj połączeń pomiędzy pro-
filami CW (C) a UW (U). Dostawcy systemu nie dopuszczają trwałego 
i sztywnego łączenia profili słupkowych CW (C) z profilami poziomy-
mi UW (U) za pomocą wkrętów „pchełek” i innych lub z zastosowa-
niem zaciskarki.

5.4.1.7. Ważne i podlegające kontroli jest również łączenie profili 
CW (C) na długości. Według zaleceń dostawcy i specyfikacją syste-
mu takie łączenie powinno odbywać się poprzez zakład na profilach 
CW (C) na długości odpowiednio:
–  50 cm dla profilu CW (C) 50,
–  75 cm dla CW (C) 75, 
–  100 cm dla profilu CW (C)100.

Innym akceptowanym rozwiązaniem jest zastosowanie nakładki 
wykonanej z dodatkowego profilu CW (C) lub UW (U) o długości od-
powiednio 100, 150 lub 200 cm. Minimalna odległość między osiami 
łączeń profili sąsiednich nie powinna być mniejsza niż 30 cm. 

W przedściankach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować 
profili łączonych na długości.

5.4.2. Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu)
5.4.2.1. Podczas odbioru montażu izolacji kontroli podlegają pa-

rametry techniczne wełny mineralnej. Sprawdzeniu podlegają:
–  rodzaj,
–  grubość płyt lub mat, 
–  gęstość objętościowa lub obciążenie charakterystyczne cięża-

rem własnym (w przypadku określenia w Aprobacie technicznej 
tzw. Gęstości wełny, należy zwrócić się do producenta wełny 
o zadeklarowanie, jakie obciążenie charakterystyczne ciężarem 
własnym jest właściwe dla danego produktu),

–  szerokość płyt lub mat, 
–  inne deklarowane właściwości wymagane dla danego SSZ.

5.4.2.2. Należy zwrócić uwagę na minimalne wymiary płyt i mat 
z wełny mineralnej. Według zaleceń dostawcy systemu powinny one 
mieć taką szerokość, która zapewni montaż izolacji bez połączeń piono-
wych między słupkami i taką wysokość – równą długości handlowej – dla 
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płyt, tj. zwykle 100 cm lub długości handlowej lub wysokości ściany – dla 
mat. Dopuszczalne jest montowanie na maksymalnie 25% powierzchni 
wypełnienia ściany „docinków” materiału izolacyjnego o wysokości nie 
mniejszej niż 30 cm, z wyjątkiem pasa wełny uzupełniającej wypełnienie 
do całkowitej wysokości ściany.

5.4.2.3. Podczas odbioru należy sprawdzić szczelność wypełnie-
nia wełną mineralną przestrzeni wewnątrz profili CW (C). Szczegól-
nie, czy wg zaleceń dostawcy systemu, płyty lub maty z wełny mine-
ralnej są dostosowane do rozstawu słupków, tj. odpowiednio mają 
szerokość 30 cm, 40 cm lub 60 cm. W przypadku miękkiej wełny 
szklanej należy zwrócić uwagę, czy zastosowano – szczególnie przy 
montażu izolacji w wysokich przedściankach – bryty o szerokości 
o 1–3 cm większej od rozstawu profili.

5.4.2.4. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na szczelność 
ułożenia izolacji na całej wysokości ściany. Niedopuszczalne są wi-
doczne „gołym okiem” szczeliny na poziomych połączeniach między 
końcami płyt lub mat materiału izolacyjnego. Szczególną uwagę na-
leży zwrócić na staranne wypełnienie przestrzeni wewnątrz górnego 
i dolnego profilu UW (U).

5.4.2.5. Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych 
– wg zaleceń dostawcy systemu – jest zazwyczaj równa szerokości 
profili słupkowych CW (C), tj. odpowiednio:
–  50 mm dla profilu CW (C) 50, 
–  75 mm dla profilu CW (C) 75, 
–  100 mm dla profilu CW (C) 100.

W przypadku zastosowania połączeń profili głównych tworzących 
przekrój zamknięty, tzw. „skrzynkę”, należy wypełnić to połączenie weł-
ną wg zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu.

5.4.3. Odbiór montażu płyt g-k
5.4.3.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne płyt gip-

sowo-kartonowych, tj. ich:
–  typ, 
–  grubość,
–  rodzaj krawędzi, 
–  oznaczenia wg PN-EN 520.
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Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu zazwyczaj 
sprawdzane powinno być oznaczenie CE, typ i grubość płyty, klasa 
reakcji na ogień oraz numer dokumentu odniesienia.

5.4.3.2. Należy zwrócić uwagę czy połączenie przedścianki ze 
ścianami zostało wykonane wg zaleceń dostawcy systemu. W przy-
padku zastosowania połączenia z konstrukcją budynku (wykonanej 
z materiału innego niż płyta g-k) należy sprawdzić, czy zostało wyko-
nane połączenie ślizgowe (punkt 5.1.3.2). Przy zastosowaniu połą-
czenia przedścianki ze ścianami lub okładzinami wykonanymi z płyt 
g-k powinna być zastosowana na tym połączeniu taśma zbrojąca: 
papierowa lub fizelinowa z włókna szklanego.

5.4.3.3. Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu, mi-
nimalne wymiary płyt g-k powinny mieć szerokość równą podwójne-
mu modułowi rozstawu konstrukcji. Przyjmuje się, że w większości 
przypadków jest to 120 cm dla rozstawu słupków co 60 cm. Nato-
miast wysokość powinna być równa długości handlowej płyt g-k lub 
wysokości kondygnacji. W przypadku ścian o wysokości powyżej 260 
cm dopuszczalne jest stosowanie połączeń poziomych między płyta-
mi g-k. W przypadku poszycia wielowarstwowego dopuszczalne jest 
jedno połączenie poziome w warstwie wewnętrznej, przy wysokości 
okładziny mniejszej niż 260 cm.

Odległość między połączeniami poziomymi płyt g-k w obrębie 
tego samego pasma poszycia (w tej samej warstwie) nie powinna 
być mniejsza niż 200 cm. Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu 
ściany „docinków” z płyt g-k o wysokości nie mniejszej niż 40 cm.

5.4.3.4. Sprawdzeniu podlega minimalne przesunięcie połączeń 
poziomych. Połączenia poziome w obrębie sąsiednich pasm w każ-
dej z warstw poszycia powinny być przesunięte względem siebie 
o minimum 40 cm.

5.4.3.5. Sprawdzeniu podlega także minimalne przesunięcie po-
łączeń pionowych. W przedściankach o rozstawie konstrukcji (np. 40 
lub 30 cm) z zastosowaniem poszyć wielowarstwowych (3- lub 4-war-
stowych) połączenia pionowe w obrębie kolejnych (sąsiadujących 
i niesąsiadujących warstw poszycia) powinny – w miarę możliwości 
– być przesunięte względem siebie minimum o szerokość modułu 
rozstawu konstrukcji.
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5.4.3.6. Należy sprawdzić szczelinę pomiędzy zamontowanymi, 
sąsiednimi płytami g-k. Dopuszczalne jest odsunięcie krawędzi po-
dłużnych i poprzecznych o maksymalnie 3 mm.

5.4.3.7. Właściwy dobór wkrętów również wchodzi w zakres kon-
troli. Według zaleceń dostawcy systemu typ wkrętów powinien być 
dostosowany do typu konstrukcji. Do mocowania płyt g-k do profili 
słupkowych CW (C) o grubości blachy nieprzekraczającej 0,6 mm 
powinny być użyte blachowkręty. Należy sprawdzić czy zastoso-
wane wkręty są dłuższe od grubości płyty g-k lub łącznej grubości 
mocowanych płyt g-k (w poszyciach wielowarstwowych) o minimum 
10 mm. W przypadku mocowania płyt g-k do konstrukcji stalowej (np. 
dla poszycia 1x12,5 mm) z profili CW (C) powinny być zastosowane 
blachowkręty 3,5x25 mm.

5.4.3.8. Należy sprawdzić, czy maksymalny rozstaw wkrętów 
w poszyciach jednowarstwowych oraz w zewnętrznych warstwach 
poszyć wielowarstwowych wynosi maksymalnie 25 cm. Według za-
leceń dostawców systemów, maksymalny rozstaw wkrętów w we-
wnętrznych warstwach poszyć wielowarstwowych nie powinien prze-
kraczać 75 cm.

5.4.3.9. Należy sprawdzić, czy łby użytych wkrętów są zagłębio-
ne poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez kartonową okładzinę płyt 
g-k. Należy sprawdzić również czy wkręty są tak osadzone, że karton 
na całym obwodzie łba wkręta nie jest przecięty.

5.4.4. Odbiór szpachlowania połączeń
5.4.4.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne mas 

szpachlowych, sprawdzając ich typ, szczególnie, zakres stosowania 
i oznaczenie wg PN-EN 13963. W myśl zaleceń dostawcy systemu, 
powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do kon-
strukcyjnego szpachlowania połączeń między płytami g-k z zastoso-
waniem taśmy spoinowej lub do szpachlowania bez taśmy spoino-
wej. Należy sprawdzić również czy zastosowana masa posiada znak 
CE oraz określone przeznaczenie i zakres stosowania a także numer 
dokumentu odniesienia.

5.4.4.2. W trakcie sprawdzania jakości szpachlowania, kontroli 
podlegają parametry techniczne taśmy spoinowej, szczególnie jej typ, 
szerokość, zakres stosowania i oznaczenia. Według zaleceń dostawcy 
systemu stosowana jest jedna z systemowych taśm spoinowych:
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–  samoprzylepna z włókna szklanego „siatka”, 
–  taśma z włókna szklanego fizelinowa „fizelina”, 
–  taśma papierowa. 

Minimalna szerokość taśmy powinna wynosić 45 mm.
5.4.4.3. Należy sprawdzić, jakie taśmy spoinowe zostały zasto-

sowane. Według zaleceń dostawcy systemu na połączeniach piono-
wych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma 
spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana jest na krawędziach 
łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o krawę-
dziach typu NS i PRO oraz na ułożoną uprzednio konstrukcyjną 
masę szpachlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, 
KS i KPOS. W przypadku użycia taśmy „fizelinowej” lub papierowej 
należy sprawdzić czy zostały wklejone na połączeniach na „mokry 
gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) 
między płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) 
można szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zasto-
sowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy 
szpachlowej. 

Należy sprawdzić czy szpachlowanie połączeń poziomych mię-
dzy płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” zostało wykonane z zastosowa-
niem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowych wkleja-
nych na „mokry gips”.

5.4.4.4. Sprawdzeniu podlega sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” do wykonywania połączeń poziomych. Według zaleceń do-
stawcy systemu, krawędzie „cięte” przeznaczone do wykonania na 
nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 
poprzez ich sfazowanie pod kątem ca 40–50° na wysokości około 
2/3 grubości płyty (to oznacza 9–10 mm dla płyty g-k o grubości 12,5 
mm – Rys. 8). Należy ustalić, czy przed przystąpieniem do szpa-
chlowania połączeń poziomych krawędzie „cięte” zostały dokładnie 
oczyszczone i odkurzone oraz czy bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej zostały zwilżone.

5.4.4.5. W trakcie odbioru również szpachlowanie połączeń 
pionowych i poziomych wymaga sprawdzenia. Według zaleceń do-
stawcy systemu, szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych 
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między płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej 
na uprzednio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry 
gips”) wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą 
szpachlową, który ma na celu „przykrycie” taśmy spoinowej masą 
szpachlową. Szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowaniem 
samoprzylepnych taśm spoinowych, w zależności od głębokości kra-
wędzi, może wymagać drugiego etapu szpachlowania konstrukcyj-
ną masą szpachlową. Jeżeli założono wyższy standard wykonania 
połączenia, tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt g-k lub 
na całej powierzchni ściany, to należy sprawdzić czy zostały użyte 
specjalne „finiszowe” masy szpachlowe przeznaczone do końcowe-
go szpachlowania (patrz opisy poziomów szpachlowania PSG).

5.4.4.6. Według zaleceń dostawcy systemu, połączenia pionowe 
i poziome między płytami g-k oraz wszystkie połączenia obwodowe 
(na obwodowych połączeniach przedścianki z konstrukcją budyn-
ku) powinny być wypełnione systemową konstrukcyjną masą szpa-
chlową we wszystkich warstwach poszycia. Należy sprawdzić, czy 
w zewnętrznych warstwach poszycia wszystkie połączenia poziome 
oraz w większości przypadków połączenia pionowe zostały dodatko-
wo wzmocnione taśmą spoinową (nie dotyczy mas szpachlowych do 
szpachlowania bez użycia taśmy zbrojącej).

5.4.5. Odbiór powierzchni
5.4.5.1. W trakcie odbioru jakości powierzchni ocena stopnia 

gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) odbywa się 
na podstawie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowych opisa-
nych szczegółowo w Rozdziale 4.3.

5.4.5.2. Ocena stopnia odchylenia przecinających się płaszczyzn 
ścian odbywa się na podstawie pomiarów opisanych w Rozdziale 4.2.

5.5. Okładzina sufitowa

5.5.1. Odbiór montażu konstrukcji
W trakcie odbioru montażu rusztu należy zwrócić uwagę na pa-

rametry techniczne profili:
–  typ, 
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–  grubość blachy, z jakiej zostały wykonane, 
–  wymiary zewnętrzne,
–  jakość powierzchni, 
–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 14195, 
–  porównać je z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu. 

Zazwyczaj profil stalowy oznaczony jest znakiem budowlanym 
lub znakiem CE. Ujawniana jest również grubość nominalna stali uży-
tej do jego produkcji, numer dokumentu odniesienia, a także grubość 
lub masa oraz rodzaj powłoki antykorozyjnej (np. Z275, AZ100).

5.5.1.2. Zwracamy uwagę na rozstaw elementów montażowych 
na obwodzie okładziny sufitowej. Szczególnie należy sprawdzić 
maksymalny rozstaw i rodzaj łączników i porównać z zaleceniami 
dostawcy i specyfikacją systemu. Zazwyczaj do montażu stosowany 
jest kołek rozporowy lub dybel o średnicy i długości uzależnionych od 
rodzaju po dłoża, jednak nie mniej niż 6x40, w maksymalnym rozsta-
wie co 100 cm.

5.5.1.3. Sprawdzeniu podlegają parametry techniczne taśmy 
uszczelniającej zalecanej do stosowania na obwodzie okładziny su-
fitowej, pod profilami przyściennymi UD. Według zaleceń dostawcy 
systemu, zwykle jest to taśma z polietylenu spienionego o grubości 
minimum 3 mm.

5.5.1.4. W przypadku zastosowania taśmy uszczelniającej, kon-
troli podlega sposób jej ułożenia na obwodzie okładziny sufitowej 
oraz pomiędzy wieszakami (ES lub innymi wieszakami bezpośred-
nimi) a podłożem, jeśli wymaga tego specyfikacja dostawcy syste-
mu. Według zaleceń dostawcy systemu, taśma na całej powierzchni 
styku wieszaka z podłożem, tj. wzdłuż profili obwodowych UD po-
winna na połączeniach szczelnie przylegać do siebie (ułożona na 
styk) oraz na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili 
bez widocznych „gołym okiem” prześwitów między taśmą a profilami 
i podłożem.

5.5.1.5. Dalszej kontroli podlegają parametry techniczne i roz-
staw wieszaków wykorzystanych do montażu okładziny sufitowej 
i ich zgodność z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu. Na-
leży skontrolować maksymalny rozstaw i rodzaj łączników mecha-
nicznych i jego zgodności z zaleceniami dostawcy i specyfikacją 
systemu. Zazwyczaj przy stosowaniu konstrukcji okładziny sufitowej 
w układzie pojedynczym – jednopoziomowym z pojedynczą płytą 
o grubości 12,5 mm, bez obciążenia dodatkowego, maksymalny roz-
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staw wieszaków nie powinien przekraczać 100 cm.
5.5.1.6. Należy zwrócić uwagę na rozstaw profili w okładzinie su-

fitowej, szczególnie należy sprawdzić, czy maksymalny rozstaw jest 
zgodny z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu oraz z projek-
tem budowlanym. Maksymalny rozstaw pomiędzy profilami w kon-
strukcji okładziny sufitowej w układzie jednopoziomowym, z pojedyn-
czą płytą o grubości 12,5 mm wynosi odpowiednio:
–  50 cm przy poprzecznym montażu płyt,
–  40 cm przy wzdłużnym montażu płyt.

5.5.1.7. Sprawdzane są stalowe łączniki mechaniczne, służące 
do mocowania (np. ES), które powinny być dostosowane do podłoża 
i charakteru pracy konstrukcji (strefa naprężeń ściskających lub roz-
ciągających w żelbecie). Parametry łączników powinny być podane 
w dokumentacji technicznej (projekcie budowlano-konstrukcyjnym).

5.5.2. Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu)
5.5.2.1. Podczas odbioru montażu izolacji kontroli podlegają pa-

rametry techniczne wełny mineralnej. Sprawdzeniu podlegają:
–  rodzaj,
–  grubość płyt lub mat, 
–  gęstość objętościowa lub obciążenie charakterystyczne cięża-

rem własnym (w przypadku określenia w Aprobacie technicznej 
tzw. gęstości wełny należy zwrócić się do producenta wełny o za-
deklarowanie, jakie obciążenie charakterystyczne ciężarem wła-
snym jest właściwe dla danego produktu),

–  szerokość płyt lub mat, 
–  inne deklarowane właściwości wymagane dla danego SSZ.

5.5.2.2. Należy sprawdzić ciągłość warstwy izolacyjnej (czy nie 
ma przerw na połączeniach płyt lub mat z wełny mineralnej). Niedo-
puszczalne są widoczne „gołym okiem” szczeliny na połączeniach 
między końcami płyt lub mat materiału izolacyjnego.

5.5.2.3. Kontroli podlega grubość użytych płyt lub mat z wełen 
mineralnych. Ich grubość powinna być zgodna z zaleceniami dostaw-
cy systemu.
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5.5.3. Odbiór montażu płyt g-k
5.5.3.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne płyt gip-

sowo-kartonowych, tj. ich:
–  typ, 
–  grubość,
–  rodzaj krawędzi, 
–  oznaczenia wg PN-EN 520.

Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu zazwyczaj 
sprawdzane powinno być oznaczenie CE, typ i grubość płyty, klasa 
reakcji na ogień oraz numer dokumentu odniesienia.

5.5.3.2. Należy zwrócić uwagę, czy połączenie okładziny sufito-
wej ze ścianami zostało wykonane wg zaleceń dostawcy systemu. 
W przypadku zastosowania połączenia z konstrukcją budynku (wy-
konanej z materiału innego niż płyta g-k) należy wykonać połączenie 
ślizgowe. Przy zastosowaniu połączenia okładziny sufitowej ze ścia-
nami lub okładzinami wykonanymi z płyt g-k należy zastosować na 
tym połączeniu taśmę zbrojącą: papierową lub fizelinową z włókna 
szklanego.

5.5.3.3. Według zaleceń dostawcy systemu, minimalne wymiary 
płyt g-k powinny mieć szerokość równą szerokości handlowej, a dłu-
gość równą długości handlowej i wielokrotności modułu rozstawu kon-
strukcji. Dopuszczalne jest w skrajnych pasmach poszycia (na obwo-
dzie okładziny sufitowej) montowanie na szerokości docinków o sze-
rokości nie mniejszej niż 30 cm. W przypadku montażu poprzecznego 
dopuszcza się montowanie na długości docinków płyt g-k o minimalnej 
długości równej podwójnemu modułowi rozstawu konstrukcji. W przy-
padku montażu podłużnego dopuszcza się montowanie na długości 
docinków płyt g-k o minimalnej długości równej 40 cm.

5.5.3.4. Sprawdzeniu podlega minimalne przesunięcie połączeń 
krawędzi płyt g-k. Połączenia krótszych krawędzi płyt gipsowo-kar-
tonowych w układzie poprzecznym muszą zawsze wypadać na pro-
filach CD 60. Połączenia w kolejnych warstwach płyt powinny być 
przesunięte względem siebie – Rys. 18.

5.5.3.5. Należy sprawdzić szczelinę pomiędzy zamontowanymi, 
sąsiednimi płytami g-k. Dopuszczalne jest odsunięcie krawędzi po-
dłużnych i poprzecznych o maksymalnie 3 mm.
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5.5.3.6. Właściwy dobór wkrętów również wchodzi w zakres kon-
troli. Należy sprawdzić, czy zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu 
typ wkrętów jest dostosowany do typu konstrukcji. Do mocowania 
płyt g-k do profili CD 60, o grubości blachy nieprzekraczającej 0,6 mm 
powinny być użyte blachowkręty. Należy sprawdzić czy zastoso-
wane wkręty są dłuższe od grubości płyty g-k lub łącznej grubości 
mocowanych płyt g-k (w poszyciach wielowarstwowych) o minimum 
10 mm. W przypadku mocowania płyt g-k do konstrukcji stalowej (np. 
dla poszycia 1x12,5 mm) z profili CD60 powinny być zastosowane 
blachowkręty 3,5x25 mm.

5.5.3.7. Należy sprawdzić, czy maksymalny rozstaw wkrętów w po-
szyciach jednowarstwowych oraz w zewnętrznych warstwach poszyć 
wielowarstwowych wynosi maksymalnie 17 cm. Według zaleceń do-
stawców systemów, maksymalny rozstaw wkrętów w wewnętrznych 
warstwach poszyć wielowarstwowych nie powinien przekraczać 40 cm.

5.5.3.8. Należy sprawdzić, czy łby użytych wkrętów są zagłębio-
ne poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez kartonową okładzinę płyt 
g-k. Należy sprawdzić również czy wkręty są tak osadzone, że karton 
wokoło łba wkręta nie jest przecięty.

5.5.4. Odbiór szpachlowania połączeń
5.5.4.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne mas 

szpachlowych, sprawdzając ich typ, szczególnie zakres stosowania 
i oznaczenie wg PN-EN 13963. W myśl zaleceń dostawcy systemu, 
powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do kon-
strukcyjnego szpachlowania połączeń między płytami g-k z zasto-
sowaniem taśmy spoinowej lub do szpachlowania bez taśmy spo-
inowej. Należy sprawdzić również czy zastosowana masa posiada 
znak CE oraz określone przeznaczenie i zakres stosowania, a także 
numer dokumentu odniesienia.

5.5.4.2. W trakcie sprawdzania jakości szpachlowania kontroli 
podlegają parametry techniczne taśmy spoinowej, szczególnie jej typ, 
szerokość, zakres stosowania i oznaczenia. Według zaleceń dostawcy 
systemu stosowana jest jedna z systemowych taśm spoinowych:
–  samoprzylepna z włókna szklanego „siatka”, 
–  taśma z włókna szklanego fizelinowa „fizelina”, 
–  taśma papierowa. 

Minimalna szerokość taśmy powinna wynosić 45 mm.
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5.5.4.3. Należy sprawdzić, jakie taśmy spoinowe zostały zasto-
sowane. Według zaleceń dostawcy systemu na połączeniach piono-
wych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS) 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spo-
inowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na krawędziach łączonych 
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 przy-
padku użycia taśmy „fizelinowej” lub papierowej należy sprawdzić, 
czy zostały wklejone na połączeniach na „mokry gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) 
między płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) 
można szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zasto-
sowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy 
szpachlowej. 

Należy sprawdzić, czy szpachlowanie połączeń poziomych mię-
dzy płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” zostało wykonane z zastoso-
waniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej wkleja-
nych na „mokry gips”.

5.5.4.4. Sprawdzeniu podlega sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” do wykonywania połączeń poziomych. Według zaleceń do-
stawcy systemu, krawędzie „cięte” przeznaczone do wykonania na 
nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 
poprzez ich sfazowanie pod kątem ca 40–50° na wysokości około 2/3 
grubości płyty (to oznacza 9–10 mm dla płyty g-k o grubości 12,5 mm, 
Rys. 8). Należy ustalić, czy przed przystąpieniem do szpachlowania 
połączeń poziomych krawędzie „cięte” zostały dokładnie oczyszczo-
ne i odkurzone oraz czy bezpośrednio przed nałożeniem masy szpa-
chlowej zostały zwilżone.

5.5.4.5. W trakcie odbioru również szpachlowanie połączeń pio-
nowych i poziomych wymaga sprawdzenia. Według zaleceń dostaw-
cy systemu, szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między 
płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzed-
nio ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wy-
maga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlo-
wą. Drugi etap szpachlowania ma na celu „przykrycie” taśmy spo-
inowej masą szpachlową. Szpachlowanie połączeń pionowych z za-



72 Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy

stosowaniem samoprzylepnych taśm spoinowych, w zależności od 
głębokości krawędzi, może wymagać drugiego etapu szpachlowania 
konstrukcyjną masą szpachlową. Jeżeli założono wyższy standard 
wykonania połączenia, tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń 
płyt g-k lub na całej powierzchni ściany, to należy sprawdzić, czy zo-
stały użyte specjalne „finiszowe” masy szpachlowe przeznaczone do 
końcowego szpachlowania.

5.5.4.6 Według zaleceń dostawcy systemu połączenia pionowe 
i poziome między płytami g-k oraz wszystkie połączenia obwodowe 
(na obwodowych połączeniach ściany działowej z konstrukcją budyn-
ku) powinny być wypełnione systemową konstrukcyjną masą szpa-
chlową we wszystkich warstwach poszycia. Należy sprawdzić, czy 
w zewnętrznych warstwach poszycia wszystkie połączenia poziome 
oraz w większości przypadków połączenia pionowe zostały dodatko-
wo wzmocnione taśmą spoinową (nie dotyczy mas szpachlowych do 
szpachlowania bez użycia taśmy zbrojącej).

5.5.5. Odbiór powierzchni
5.5.5.1. W trakcie odbioru jakości powierzchni ocena stopnia 

gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) odbywa się 
na podstawie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowych opisa-
nych szczegółowo w Rozdziale 4.3.

5.5.5.2. Ocena stopnia odchylenia przecinających się płaszczyzn 
ścian odbywa się na podstawie pomiarów opisanych w Rozdziale 4.2.

5.6. Zabudowa poddasza

5.6.1. Odbiór montażu konstrukcji
W trakcie odbioru montażu rusztu należy zwrócić uwagę na pa-

rametry techniczne profili:
–  typ, 
–  grubość blachy, z jakiej zostały wykonane, 
–  wymiary zewnętrzne,
–  jakość powierzchni, 
–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 14195, 
–  porównać je z zaleceniami dostawcy i specyfikacją systemu.
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Zazwyczaj profil stalowy oznaczony jest znakiem budowlanym 
lub znakiem CE. Ujawniana jest również grubość nominalna sta-
li użytej do jego produkcji, numer dokumentu odniesienia, a także 
grubość lub masa oraz rodzaj powłoki antykorozyjnej (np. Z275, 
AZ100).

5.6.1.2. Należy sprawdzić parametry techniczne i rozstaw wie-
szaków montażowych (np. wieszaków bezpośrednich ES):
–  typ, 
–  nośność, 
–  rozstaw, 
–  grubość blachy, 
–  wymiary zewnętrzne, 
–  jakość powierzchni, 
–  oznaczenia wg AT lub PN-EN 13964.

Zwykle sprawdzeniu podlegają – wg zaleceń dostawcy systemu 
– oznaczenia: znak budowlany lub CE, grubość nominalna stali uży-
tej do produkcji zawiesia, numer dokumentu odniesienia, grubość lub 
masa oraz rodzaj powłoki antykorozyjnej: np. Z275; AZ100). Spraw-
dzeniu podlega również rodzaj użytego łącznika, który wg zaleceń 
dostawcy to przynajmniej 2 wkręty do konstrukcji drewnianej (np. 
3,5x35) o minimalnej głębokości wkręcenia wynoszącej 20 mm.

5.6.1.3. Sprawdzeniu podlegają parametry techniczne i rozstaw 
elementów montażowych na obwodzie zabudowy poddasza. Należy 
sprawdzić ich maksymalny rozstaw, rodzaj łącznika. Zazwyczaj jest to 
kołek rozporowy lub dybel o średnicy i długości uzależnionych od pod-
łoża; min. 6x40 w maksymalnym rozstawie co 100 cm).

5.6.1.4. Sprawdzeniu podlegają parametry techniczne taśmy 
uszczelniającej zalecanej do stosowania na obwodzie zabudowy 
poddasza, pod profilami przyściennymi UD. Według zaleceń dostaw-
cy systemu, zwykle jest to taśma z polietylenu spienionego o grubo-
ści minimum 3 mm.

5.6.1.5. W przypadku zastosowania taśmy uszczelniającej, kontro-
li podlega sposób jej ułożenia na obwodzie zabudowy poddasza oraz 
pomiędzy wieszakami (ES, bezpośrednimi lub innymi wieszakami bez-
pośrednimi) a podłożem, jeśli wymaga tego specyfikacja dostawcy sys-
temu. Według zaleceń dostawcy systemu, taśma na całej powierzchni 
styku wieszaka z podłożem, tj. wzdłuż profili obwodowych UD powinna 
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na połączeniach szczelnie przylegać do siebie (ułożona na styk) oraz 
na całej długości szczelnie dolegać do podłoża i profili bez widocznych 
„gołym okiem” prześwitów między taśmą a profilami i podłożem.

5.6.1.6. Kontroli podlegają długość i rozstaw profili CD, które wg za-
leceń dostawcy systemu powinny być zwykle o długości o 1,5–2,0 cm 
krótszej niż odległości pomiędzy profilami obwodowymi UD i o rozstawie 
co 40 cm.

5.6.1.7. Sprawdzeniu podlega sposób połączenia profili CD 
z profilami obwodowymi UD. Według zaleceń dostawcy systemu, nie-
dopuszczalne jest ich trwałe i sztywne łączenie za pomocą wkrętów 
„pchełek” lub innych, np. z zastosowaniem zaciskarki. Należy przy 
tym sprawdzić, czy skrajne wieszaki są w odległości od ściany mak-
symalnie 15 cm.

5.6.1.8. Należy również sprawdzić sposób łączenia profili CD na 
długości. Zazwyczaj, wg zaleceń dostawcy systemu, takie łączenie 
powinno nastąpić poprzez łącznik wzdłużny do profili CD skręcony za 
pomocą wkrętów „pchełek” z profilem CD. Należy poza tym spraw-
dzić, czy łączenia – jeżeli występują w większej ilości – są przesunię-
te względem siebie o nie mniej niż 100 cm.
5.6.2. Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu)

5.6.2.1. Szczegółowo kontroli podlegają parametry techniczne 
wełny mineralnej. Sprawdzeniu podlegają:
–  rodzaj,
–  grubość płyt lub mat, 
–  gęstość objętościowa lub obciążenie charakterystyczne cięża-

rem własnym (w przypadku określenia w Aprobacie technicznej 
tzw. gęstości wełny należy zwrócić się do producenta wełny o za-
deklarowanie, jakie obciążenie charakterystyczne ciężarem wła-
snym jest właściwe dla danego produktu),

–  szerokość płyt lub mat, 
–  inne deklarowane właściwości wymagane dla danego SSZ.

5.6.2.2. Należy sprawdzić ciągłość warstwy izolacyjnej (czy nie 
ma przerw na połączeniach mat z wełny mineralnej). Niedopuszczal-
ne są widoczne „gołym okiem” szczeliny na połączeniach pomiędzy 
końcami płyt lub mat materiału izolacyjnego.

5.6.2.3. Maksymalna grubość płyt lub mat z wełen mineralnych 
użytych do izolacji poddasza wynika z zaleceń dostawcy systemu.
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5.6.3. Odbiór montażu płyt g-k
5.6.3.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne płyt gip-

sowo-kartonowych, tj. ich:
–  typ, 
–  grubość,
–  rodzaj krawędzi, 
–  oznaczenia wg PN-EN 520. 

Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu zazwyczaj 
sprawdzane powinno być oznaczenie CE, typ i grubość płyty, klasa 
reakcji na ogień oraz numer dokumentu odniesienia.

5.6.3.2. Należy zwrócić uwagę czy połączenie zabudowy podda-
sza ze ścianami zostało wykonane wg zaleceń dostawcy systemu. 
W przypadku zastosowania połączenia z konstrukcją budynku (wy-
konanej z materiału innego niż płyta g-k) należy wykonać połączenie 
ślizgowe (punkt 5.1.3.2). Przy zastosowaniu połączenia zabudowy 
poddasza ze ścianami lub okładzinami wykonanymi z płyt g-k należy 
zastosować na tym połączeniu taśmę zbrojącą: papierową lub fizeli-
nową z włókna szklanego.

5.6.3.3. Według zaleceń dostawcy systemu, minimalne wymiary 
płyt g-k powinny mieć szerokość równą szerokości handlowej a dłu-
gość równą długości handlowej i wielokrotności modułu rozstawu kon-
strukcji. Dopuszczalne jest w skrajnych pasmach poszycia (na obwo-
dzie zabudowy poddasza) montowanie na szerokości docinków o sze-
rokości nie mniejszej niż 30 cm. W przypadku montażu poprzecznego 
dopuszcza się montowanie na długości docinków płyt g-k o minimalnej 
długości równej podwójnemu modułowi rozstawu konstrukcji. W przy-
padku montażu podłużnego dopuszcza się montowanie na długości 
docinków płyt g-k o minimalnej długości równej 40 cm.

5.6.3.4. W trakcie odbioru sprawdzeniu podlega również mini-
malne przesunięcie połączeń poziomych. Należy sprawdzić, czy po-
łączenia krótszych krawędzi płyt g-k w układzie poprzecznym znajdu-
ją się na profilach CD 60. Połączenia poziome w obrębie sąsiednich 
pasm w każdej z warstw poszycia powinny być przesunięte wzglę-
dem siebie o minimum 40 cm. Połączenia poziome w obrębie kolej-
nych warstw poszycia (sąsiadujących ze sobą, np. pierwsza i dru-
ga warstwa w poszyciu dwuwarstwowym) powinny być przesunięte 
względem siebie o minimum 40 cm.
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5.6.3.5. Sprawdzeniu podlega także minimalne przesunięcie po-
łączeń pionowych. Połączenia pionowe w obrębie kolejnych, sąsia-
dujących warstw poszycia powinny być przesunięte względem siebie 
minimum o 40 cm.

5.6.3.6. Należy sprawdzić także wielkość szczeliny pomiędzy za-
montowanymi, sąsiednimi płytami g-k. Dopuszczalne jest odsunięcie 
krawędzi podłużnych i poprzecznych maksymalnie o 3 mm.

5.6.3.7. Właściwy dobór wkrętów również wchodzi w zakres pro-
wadzonej kontroli. Według zaleceń dostawcy systemu, typ wkrętów 
powinien być dostosowany do typu użytych profili.

5.6.3.8. Należy sprawdzić, czy rozstaw wkrętów w poszyciach 
jednowarstwowych oraz w zewnętrznych warstwach poszyć wielowar-
stwowych wynosi maksymalnie 17 cm. Maksymalny rozstaw wkrętów 
w wewnętrznych warstwach poszyć wielowarstwowych nie powinien 
przekraczać 40 cm. W niektórych przypadkach, jeżeli zezwala na to 
producent systemów, dopuszczalny jest większy rozstaw wkrętów.

5.6.3.9. Należy sprawdzić, czy łby użytych wkrętów są zagłębio-
ne poniżej płaszczyzny wyznaczonej przez kartonową okładzinę płyt 
g-k. Należy sprawdzić również, czy wkręty są tak osadzone, że kar-
ton wokoło łba wkręta nie jest przecięty.

5.6.4. Odbiór szpachlowania połączeń
5.6.4.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne mas 

szpachlowych, sprawdzając ich typ, szczególnie zakres stosowania 
i oznaczenie wg PN-EN 13963. W myśl zaleceń dostawcy systemu, 
powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do kon-
strukcyjnego szpachlowania połączeń między płytami g-k z użyciem 
taśmy spoinowej lub do szpachlowania bez taśmy spoinowej. Nale-
ży sprawdzić również, czy zastosowana masa posiada znak CE oraz 
określone przeznaczenie i zakres stosowania a także numer doku-
mentu odniesienia.

5.6.4.2. W trakcie sprawdzania jakości szpachlowania, kontroli 
podlegają parametry techniczne taśmy spoinowej, szczególnie jej typ, 
szerokość, zakres stosowania i oznaczenia. Według zaleceń dostawcy 
systemu stosowana jest jedna z systemowych taśm spoinowych:
–  samoprzylepna z włókna szklanego „siatka”, 
–  taśma z włókna szklanego fizelinowa „fizelina”, 
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–  taśma papierowa. 
Minimalna szerokość taśmy powinna wynosić 45 mm.
5.6.4.3. Należy sprawdzić, jakie taśmy spoinowe zostały zasto-

sowane. Według zaleceń dostawcy systemu na połączeniach piono-
wych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spo-
inowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na krawędziach łączonych 
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 przy-
padku użycia taśmy „fizelinowej” lub papierowej należy sprawdzić, 
czy zostały wklejone na połączeniach na „mokry gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) 
między płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) 
można szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zasto-
sowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy 
szpachlowej. 

Należy sprawdzić, czy szpachlowanie połączeń poziomych mię-
dzy płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” zostało wykonywane z zastoso-
waniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej, wkleja-
nych na „mokry gips”.

5.6.4.4. Sprawdzeniu podlega sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” do wykonywania połączeń poziomych. Według zaleceń do-
stawcy systemu, krawędzie „cięte” przeznaczone do wykonania na 
nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 
poprzez ich sfazowanie pod kątem ca 40–50° na wysokości około 
2/3 grubości płyty (to oznacza 9–10 mm dla płyty g-k o grubości 12,5 
mm – Rys. 8). Należy ustalić, czy przed przystąpieniem do szpa-
chlowania połączeń poziomych krawędzie „cięte” zostały dokładnie 
oczyszczone i odkurzone oraz czy bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej zostały zwilżone.

5.6.4.5. W trakcie odbioru również szpachlowanie połączeń pio-
nowych i poziomych wymaga sprawdzenia. Według zaleceń dostaw-
cy systemu, szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między 
płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio 
ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga 
drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. Dru-
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gi etap szpachlowania ma na celu „przykrycie” taś my spoinowej masą 
szpachlową. Szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowaniem 
samoprzylepnych taśm spoinowych, w zależności od głębokości kra-
wędzi, może wymagać drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną 
masą szpachlową. Jeżeli założono wyższy standard wykonania połą-
czenia, tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt g-k lub na całej 
powierzchni ściany, to należy sprawdzić czy zostały użyte specjalne 
„finiszowe” masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlo-
wania (patrz opisy poziomów szpachlowania PSG).

5.6.4.6. Według zaleceń dostawcy systemu połączenia pionowe 
i poziome między płytami g-k oraz wszystkie połączenia obwodowe 
(na obwodowych połączeniach ściany działowej z konstrukcją budyn-
ku) powinny być wypełnione systemową konstrukcyjną masą szpa-
chlową we wszystkich warstwach poszycia. Należy sprawdzić, czy 
w zewnętrznych warstwach poszycia wszystkie połączenia poziome 
oraz w większości przypadków połączenia pionowe zostały dodatko-
wo wzmocnione taśmą spoinową (nie dotyczy mas szpachlowych do 
szpachlowania bez użycia taśmy zbrojącej).

5.6.5. Odbiór powierzchni
5.6.5.1. W trakcie odbioru jakości powierzchni ocena stopnia 

gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) odbywa się 
na podstawie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowych opisa-
nych szczegółowo w Rozdziale 4.3.

5.6.5.2. Ocena stopnia odchylenia przecinających się płaszczyzn 
ścian odbywa się na podstawie pomiarów opisanych w Rozdziale 4.2.

5.7. Suchy tynk

5.7.1. Odbiór przygotowanego podłoża
Podłoże, do którego będzie przyklejany suchy tynk, nie może 

być wilgotne, tłuste i musi być pozbawione powłok z farb wapiennych 
i olejnych. Podłoże powinno być przygotowane w taki sposób, aby 
posiadało wymaganą przyczepność dla kleju gipsowego. Podłoża 
chłonne i podłoża o obniżonej przyczepności należy zagruntować od-
powiednim preparatem gruntującym wg zaleceń dostawcy systemu.
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5.7.2. Odbiór montażu płyt g-k
5.7.2.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne płyt gip-

sowo-kartonowych, tj. ich:
–  typ, 
–  grubość,
–  rodzaj krawędzi, 
–  oznaczenia wg PN-EN 520. 

Według zaleceń dostawcy lub specyfikacji systemu zazwyczaj 
sprawdzane powinno być oznaczenie CE, typ i grubość płyty, klasa 
reakcji na ogień oraz numer dokumentu odniesienia.

5.7.2.2. Według zaleceń dostawcy systemu, minimalne wymia-
ry płyt g-k powinny mieć szerokość równą szerokości handlowej, 
a długość równą długości handlowej, jednak nieprzekraczającej 3 m. 
Dopuszczalne jest w skrajnych pasmach poszycia (na obwodzie su-
chego tynku) montowanie na szerokości docinków o szerokości nie 
mniejszej niż 30 cm. Niedopuszczalne jest wykonanie połączeń po-
ziomych.

5.7.2.3. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne klejów 
gipsowych wg PN-EN 14496. Zazwyczaj, w myśl zaleceń dostawców 
systemu, powinien być zastosowany klej gipsowy wskazany przez 
dostawcę systemu.

5.7.2.4. Sprawdzeniu podlega rozstaw i sposób rozłożenia masy 
z kleju gipsowego. Wzdłuż bocznych krawędzi płyt masa klejowa po-
winna być naniesiona w postaci placków o średnicy 10–15 cm odda-
lonych co 5 cm. Na pozostałej powierzchni pleców płyty masa klejo-
wa powinna być naniesiona w postaci placków o średnicy 10–15 cm 
ułożonych w dwóch rzędach. Rozstaw tych placków nie może prze-
kraczać 35 cm.

5.7.3. Odbiór szpachlowania połączeń
5.7.3.1. Należy zwrócić uwagę na parametry techniczne mas 

szpachlowych, sprawdzając ich typ, szczególnie zakres stosowania 
i oznaczenie wg PN-EN 13963. W myśl zaleceń dostawcy systemu, 
powinna być zastosowana masa szpachlowa przeznaczona do kon-
strukcyjnego szpachlowania połączeń między płytami g-k z użyciem 
taśmy spoinowej lub do szpachlowania bez taśmy spoinowej. Nale-
ży sprawdzić również czy zastosowana masa posiada znak CE oraz 
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określone przeznaczenie i zakres stosowania, a także numer doku-
mentu odniesienia.

5.7.3.2. W trakcie sprawdzania jakości szpachlowania kontroli 
podlegają parametry techniczne taśmy spoinowej, szczególnie jej typ, 
szerokość, zakres stosowania i oznaczenia. Według zaleceń dostaw-
cy systemu stosowana jest jedna z systemowych taśm spoinowych:
–  samoprzylepna z włókna szklanego „siatka”, 
–  taśma z włókna szklanego fizelinowa „fizelina”, 
–  taśma papierowa. 

Minimalna szerokość taśmy powinna wynosić 45 mm.
5.7.3.3. Należy sprawdzić, jakie taśmy spoinowe zostały zasto-

sowane. Według zaleceń dostawcy systemu na połączeniach piono-
wych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS) 
mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spo-
inowa samoprzylepna („siatka”) wklejana jest 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 szpa-
chlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. 
W przypadku użycia taśmy „fizelinowej” lub papierowej należy spraw-
dzić, czy zostały wklejone na połączeniach na „mokry gips”.

Połączenia pionowe (na obniżonych krawędziach fabrycznych) 
między płytami g-k o krawędzi półokrągłej spłaszczonej (KPOS) 
można szpachlować bez użycia taśmy spoinowej w sytuacji zasto-
sowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy 
szpachlowej.

Należy sprawdzić, czy szpachlowanie połączeń poziomych mię-
dzy płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” zostało wykonywane z zastoso-
waniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowych wkle-
janych na „mokry gips”.

5.7.3.4. Sprawdzeniu podlega sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” do wykonywania połączeń poziomych. Według zaleceń do-
stawcy systemu, krawędzie „cięte” przeznaczone do wykonania na 
nich połączenia poziomego powinny zostać specjalnie uformowane 
poprzez ich sfazowanie pod kątem około 40–50° na wysokości około 
2/3 grubości płyty (to oznacza 9–10 mm dla płyty g-k o grubości 12,5 
mm – Rys. 8). Należy ustalić, czy przed przystąpieniem do szpa-
chlowania połączeń poziomych krawędzie „cięte” zostały dokładnie 
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oczyszczone i odkurzone oraz czy bezpośrednio przed nałożeniem 
masy szpachlowej zostały zwilżone.

5.7.3.5. W trakcie odbioru również szpachlowanie połączeń pio-
nowych i poziomych wymaga sprawdzenia. Według zaleceń dostaw-
cy systemu, szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między 
płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej wklejanej na uprzednio 
ułożoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga 
drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową. Dru-
gi etap szpachlowania ma na celu „przykrycie” taśmy spoinowej masą 
szpachlową. Szpachlowanie połączeń pionowych z zastosowaniem 
samoprzylepnych taśm spoinowych, w zależności od głębokości kra-
wędzi, może wymagać drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjną 
masą szpachlową. Jeżeli założono wyższy standard wykonania połą-
czenia, tj. poprawy jego estetyki w strefie połączeń płyt g-k lub na całej 
powierzchni ściany, to należy sprawdzić czy zostały użyte specjalne 
„finiszowe” masy szpachlowe przeznaczone do końcowego szpachlo-
wania (patrz opisy poziomów szpachlowania PSG).

5.7.3.6. Według zaleceń dostawcy systemu połączenia pionowe 
i poziome między płytami g-k oraz wszystkie połączenia obwodowe 
(na obwodowych połączeniach ściany działowej z konstrukcją budyn-
ku) powinny być wypełnione systemową konstrukcyjną masą szpa-
chlową we wszystkich warstwach poszycia. Należy sprawdzić, czy 
w zewnętrznych warstwach poszycia wszystkie połączenia poziome 
oraz w większości przypadków połączenia pionowe zostały dodatko-
wo wzmocnione taśmą spoinową (nie dotyczy mas szpachlowych do 
szpachlowania bez użycia taśmy zbrojącej).

5.7.4. Odbiór powierzchni
5.7.4.1. W trakcie odbioru jakości powierzchni ocena stopnia 

gładkości powierzchni (ocena poziomu szpachlowania) odbywa się 
na podstawie rodzajów jakości szpachlowania płyt gipsowych opisa-
nych szczegółowo w Rozdziale 4.3. 

5.7.4.2. Ocena stopnia odchylenia przecinających się płaszczyzn 
ścian odbywa się na podstawie pomiarów opisanych w Rozdziale 4.2.



6. Słownik pojęć

Dla pełnego zrozumienia i ujednolicenia użytych w tekście po-
jęć z zakresu montażu SSZ autorzy opracowali krótki słownik pojęć, 
zawierający definicje najpopularniejszych sformułowań, których in-
terpretacja – ich zdaniem – może budzić dyskusje lub kontrowersje 
w środowisku specjalistów i służb budowlanych.

Akcesoria
Metalowe elementy łączne takie jak: łączniki krzyżowe, wzdłużne, 
wieszaki itd.

Certyfikat zgodności z Polską Normą wyrobu
lub Aprobatą Techniczną
Dokument dopuszczający wyrób budowlany do obrotu i powszech-
nego stosowania w budownictwie, wydawany przez jednostkę certy-
fikującą.

Deklaracja zgodności z Polską Normą wyrobu
lub Aprobatą Techniczną
Dokument dopuszczający wyrób budowlany do obrotu i powszechne-
go stosowania w budownictwie, wydawany przez producenta.

Dokument odniesienia
Norma, aprobata techniczna lub specyfikacja techniczna.

EUROGYPSUM
Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Gipsowego
(www.eurogypsum.org)

Konstrukcja
1. Ściany nośne budynku, elementy konstrukcyjne budynku, do 

których mocowane są elementy systemów suchej zabudowy.
2. Szkielet elementu suchej zabudowy wykonany z profili systemo-

wych.
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Konstrukcyjna masa szpachlowa
To każda masa szpachlowa oferowana przez producenta SSZ, prze-
znaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z ta-
śmą lub bez.

Materiał izolacyjny
Wypełnienie izolacyjne (izolacja akustyczna, cieplna lub ogniowa) 
zabudowy z płyt g-k; z wełny mineralnej: kamiennej lub szklanej.

Q
Oznaczanie jakości szpachlowanej powierzchni wg nazewnictwa 
przyjętego przez EUROGYPSUM, z tym że Q1 oznacza najniższy 
poziom wymagań estetycznych powierzchni zabudowy z płyt g-k.

Prace zanikające (roboty zanikające)
To zespół czynności podejmowanych podczas montażu elementów 
systemów suchej zabudowy, które z powodu podejmowanych kolej-
nych kroków ulegają zakryciu lub stają się niewidoczne.

Profil stalowy
Element systemu suchej zabudowy, służący do wykonania rusztu lub 
konstrukcji.

PSG
Oznaczanie kolejnych poziomów szpachlowania w skali od 1 do 4, 
z tym że PSG1 oznacza najniższy poziom wymagań estetycznych 
powierzchni zabudowy z płyt g-k.

Ruszt
Element konstrukcji wykonany z profili systemowych zamontowa-
nych względem siebie pod kątem 900.

System Suchej Zabudowy (SSZ)
SSZ to zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez 
producenta płyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg niniejszych 
wytycznych i dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wchodzących 
w skład SSZ składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo- 
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-kartonowe, taśmy uszczelniające, systemowe masy szpachlowe, 
elementy mocujące i akcesoria. SSZ pozwala na wznoszenie lekkich 
ścian działowych, montaż przedścianek (szachtów), zabudowę pod-
dasza, wykonywanie sufitów podwieszanych.



7. Polskie Stowarzyszenie Gipsu 

Misją Polskiego Stowarzyszenia Gipsu (PSG) jest upowszech-
nianie materiałów budowlanych wyprodukowanych z gipsu jako przy-
jaznego człowiekowi materiału do wykańczania wnętrz budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz wskazywanie możliwo-
ści jego wszechstronnego zastosowania.

Stowarzyszenie zostało powołane w 1999 roku, a obecnie jego 
członkami wspierającymi są producenci systemów suchej zabudo-
wy wnętrz: Knauf, Norgips, Rigips Saint-Gobain, Siniat oraz Instytut 
Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Zintegrowanie środowisk związanych z przemysłem gipsowym 
pozwala skuteczniej propagować w Polsce ekologiczną SUCHĄ za-
budowę wnętrz w budynkach, opartą na płycie gipsowo-kartonowej 
oraz badać potrzeby potencjalnych inwestorów i w konsekwencji 
dostosowywać produkcję do potrzeb polskiego rynku budowlanego 
i wymagań emisji CO2.

PSG koncentruje się również na szeroko rozumianych działa-
niach edukacyjnych, których celem jest poprawa jakości nauczania 
montażu systemów suchej zabudowy i to zarówno na poziomie szkół 
ponadgimnazjalnych jak i w kształceniu pozaformalnym i nieformal-
nym. To wieloletni, rozłożony na etapy program. Od 2010 roku eks-
perci Stowarzyszenia opracowali i wdrożyli modułowy program na-
uczania dla kwalifikacji Montaż systemów suchej zabudowy w zawo-
dzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (we 
współpracy z Instytutem Technologii Eksploatacji – PIB z Radomia) 
oraz przygotowali wzorcowe poradniki (na podstawie pakietów edu-
kacyjnych) w tym zawodzie dla uczniów i nauczycieli szkół zawodo-
wych. To pierwsze w Polsce wydane drukiem podręczniki modułowe 
do nauki zawodu wg nowej podstawy programowej (wprowadzonej 
we wrześniu 2012 roku). Dodatkowo, akredytowani trenerzy PSG 
systematycznie szkolą nauczycieli szkół zawodowych w kwalifikacji 
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montaż systemów suchej zabudowy w zawodzie monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie.

W latach 2011-2012 Stowarzyszenie uczestniczyło w programie 
Leonardo da Vinci Transfer Innowacji pod nazwą: „System wsparcia 
uczenia się nieformalnego i pozaformalnego dla osób o niskich kwali-
fikacjach”, w efekcie którego powstała wielojęzyczna (angielska, wło-
ska, rumuńska) platforma e-learningowa do nauki podstaw montażu 
suchej zabudowy. W latach 2014-2015 będą trwały dalsze prace nad 
rozszerzeniem o kolejne moduły zakresu wiedzy na temat montażu 
systemów suchej zabudowy ujętej na tej platformie (więcej informacji 
znajduje się na stronie www.skillsup.eu).

PSG należy do Eurogypsum (Europejskie Stowarzyszenie Prze-
mysłu Gipsowego), którego głównym celem jest promowanie mate-
riałów budowlanych z gipsu, ze szczególnym uwzględnieniem syste-
mów suchej zabudowy stosowanych w budownictwie. Od 2005 roku 
Polskie Stowarzyszenie Gipsu należy również do Konfederacji Bu-
downictwa i Nieruchomości.

Więcej informacji na temat systemów suchej zabudowy oraz Pol-
skiego Stowarzyszenia Gipsu na stronie www.polskigips.pl 



1. SYSTEM  ŚCIAN  DZIAŁOWYCH 

Kwestionariusz zbiorczy 
Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w systemach suchej zabudowy.  
(szczegółowy opis w Rozdziale 5.1 publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu). 
 

Odbiór montażu konstrukcji 

Parametry techniczne profili są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw elementów 
montażowych konstrukcji na obwodzie ściany 
są właściwe 

   TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy uszczelniającej 
na obwodzie ściany są właściwe    TAK    NIE 

Właściwe ułożenie taśmy uszczelniającej     TAK    NIE 

Długość i rozstaw profili słupkowych CW (C) 
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenia pomiędzy profilami CW (C) i UW (U) 
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CW (C) na długości są 
właściwe    TAK    NIE 

Rozwiązania konstrukcji ościeży są właściwe    TAK    NIE 

 
 
 
 

Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu) 

Parametry techniczne wełny mineralnej są 
właściwe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt i mat z wełny 
mineralnej są właściwe    TAK    NIE 

Maksymalna grubość płyt lub mat z wełny 
mineralnej jest właściwa    TAK    NIE 

Szczelność wypełnienia wełną mineralną 
przestrzeni wewnątrz profili CW (C) jest 
właściwa 

   TAK    NIE 

Szczelność ułożenia izolacji na całej 
wysokości ściany jest właściwa    TAK    NIE 

 

Odbiór montażu płyt g-k 
Parametry techniczne płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwe wykonanie szczeliny obwodowej    TAK    NIE 
Minimalne wymiary płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń poziomych     TAK    NIE 

Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń pionowych    TAK    NIE 

Prawidłowa wielkość szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi płytami g-k    TAK    NIE 

Właściwy dobór wkrętów    TAK    NIE 
Maksymalny rozstaw wkrętów jest prawidłowy    TAK    NIE 
Zagłębienie wkrętów jest właściwe     TAK    NIE 
Pierwsza warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

Druga warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

 



Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń pionowych  
i poziomych jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w dokumentacji od 
kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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2. SYSTEM  SUFITÓW  PODWIESZANYCH 

Kwestionariusz zbiorczy 
Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w systemach suchej zabudowy.  
(szczegółowy opis w Rozdziale 5.2 publikacji  pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu). 
 

Odbiór montażu konstrukcji 

Parametry techniczne profili są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw elementów 
montażowych konstrukcji na obwodzie sufitu 
są właściwe 

   TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy uszczelniającej 
na obwodzie sufitu są właściwe    TAK    NIE 

Ułożenie taśmy uszczelniającej jest właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw wieszaków 
są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw profili 
warstwy głównej i nośnej są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CD z profilami obwodowymi 
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CD na długości są 
właściwe    TAK    NIE 

 
 
 
 

Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu) 
Parametry techniczne wełny mineralnej są 
właściwe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt i mat z wełny 
mineralnej są właściwe    TAK    NIE 

Maksymalna grubość płyt lub mat z wełny 
mineralnych jest właściwa    TAK    NIE 

Szczelność wypełnienia wełną mineralną 
przestrzeni wewnątrz profili CW (C) jest 
właściwa 

   TAK    NIE 

 

Odbiór montażu płyt g-k 
Parametry techniczne płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 

Wykonanie szczeliny obwodowej jest 
prawidłowe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 

Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń jest prawidłowa    TAK    NIE 

Prawidłowa wielkość szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi płytami g-k    TAK    NIE 

Właściwy dobór wkrętów    TAK    NIE 

Maksymalny rozstaw wkrętów jest 
prawidłowy    TAK    NIE 

Zagłębienie wkrętów jest właściwe     TAK    NIE 

 

Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń pionowych  
i poziomych jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w dokumentacji od 
kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 

Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w dokumentacji od 
kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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3. OKŁADZINA ŚCIENNA 

Kwestionariusz zbiorczy 
Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w systemach suchej zabudowy.  
(szczegółowy opis w Rozdziale 5.3 publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu). 
 
 

Odbiór montażu konstrukcji 

Parametry techniczne profili są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw elementów 
montażowych są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw elementów 
montażowych na obwodzie okładziny 
ściennej są właściwe 

   TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy uszczelniającej 
na obwodzie okładziny ściennej są właściwe    TAK    NIE 

Właściwe ułożenie taśmy uszczelniającej     TAK    NIE 

Długość i rozstaw profili słupkowych CW (C) 
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenia pomiędzy profilami CW (C)  
i UW (U) są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CW (C) na długości są 
właściwe    TAK    NIE 

 
 
 
 

Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu) 
Parametry techniczne wełny mineralnej są 
właściwe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt i mat z wełny 
mineralnej są właściwe    TAK    NIE 

Maksymalna grubość płyt lub mat z wełny 
mineralnych jest właściwa    TAK    NIE 

Szczelność ułożenia izolacji na całej 
wysokości ściany jest właściwa    TAK    NIE 

 

Odbiór montażu płyt g-k 
Parametry techniczne płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 

Właściwe wykonanie szczeliny obwodowej    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń poziomych     TAK    NIE 

Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń pionowych    TAK    NIE 

Prawidłowa wielkość szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi płytami g-k    TAK    NIE 

Właściwy dobór wkrętów    TAK    NIE 
Maksymalny rozstaw wkrętów jest 
prawidłowy    TAK    NIE 

Zagłębienie wkrętów jest właściwe     TAK    NIE 
Pierwsza warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

Druga warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

 

Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 

Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w dokumentacji od 
kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń pionowych 
i poziomych jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w dokumentacji od 
kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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4. PRZEDŚCIANKA (ściana osłonowa) 

Kwestionariusz zbiorczy 
Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w systemach suchej zabudowy.  
(szczegółowy opis w Rozdziale 5.4 publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu). 
 

Odbiór montażu konstrukcji 

Parametry techniczne profili są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw elementów 
montażowych konstrukcji na obwodzie 
przedścianki są właściwe 

   TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy uszczelniającej 
na obwodzie przedścianki są właściwe    TAK    NIE 

Właściwe ułożenie taśmy uszczelniającej     TAK    NIE 

Długość i rozstaw profili słupkowych CW (C) 
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenia pomiędzy profilami CW (C)  
i UW (U) są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CW (C) na długości są 
właściwe    TAK    NIE 

Rozwiązania konstrukcji ościeży są właściwe    TAK    NIE 

 
 
 
 

Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu) 
Parametry techniczne wełny mineralnej są 
właściwe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt i mat z wełny 
mineralnej są właściwe    TAK    NIE 

Maksymalna grubość płyt lub mat z wełny 
mineralnych jest właściwa    TAK    NIE 

Szczelność wypełnienia wełną mineralną 
przestrzeni wewnątrz profili CW (C) jest właściwa    TAK    NIE 

Szczelność ułożenia izolacji na całej 
wysokości ściany jest właściwa    TAK    NIE 

 

Odbiór montażu płyt g-k 
Parametry techniczne płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwe wykonanie szczeliny obwodowej    TAK    NIE 
Minimalne wymiary płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń poziomych     TAK    NIE 

Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń pionowych    TAK    NIE 

Prawidłowa wielkość szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi płytami g-k    TAK    NIE 

Właściwy dobór wkrętów    TAK    NIE 
Maksymalny rozstaw wkrętów jest 
prawidłowy    TAK    NIE 

Zagłębienie wkrętów jest właściwe     TAK    NIE 
Pierwsza warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

Druga warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

 

Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń pionowych 
i poziomych jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w dokumentacji od 
kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń pionowych 
i poziomych są właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w dokumentacji  
od kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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5. OKŁADZINA  SUFITOWA 

Kwestionariusz zbiorczy 
Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w systemach suchej zabudowy.  
(szczegółowy opis w Rozdziale 5.5 publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu). 
 

Odbiór montażu konstrukcji 

Parametry techniczne profili są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw elementów 
montażowych konstrukcji na obwodzie 
okładziny sufitowej są właściwe 

   TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy uszczelniającej 
na obwodzie okładziny sufitowej są właściwe    TAK    NIE 

Ułożenie taśmy uszczelniającej jest właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw wieszaków 
są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw profili  
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CD z profilami obwodowymi 
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CD na długości  
są właściwe    TAK    NIE 

 
 
 
 

Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu) 
Parametry techniczne wełny mineralnej są 
właściwe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt i mat z wełny 
mineralnej są właściwe    TAK    NIE 

Maksymalna grubość płyt lub mat z wełny 
mineralnych jest właściwa    TAK    NIE 

 

Odbiór montażu płyt g-k 
Parametry techniczne płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Wykonanie szczeliny obwodowej jest 
prawidłowe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń jest prawidłowa    TAK    NIE 

Prawidłowa wielkość szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi płytami g-k    TAK    NIE 

Właściwy dobór wkrętów    TAK    NIE 
Maksymalny rozstaw wkrętów jest prawidłowy    TAK    NIE 
Zagłębienie wkrętów jest właściwe     TAK    NIE 

 

Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych  
są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej  
są właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej są 
właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń pionowych 
i poziomych są właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w dokumentacji  
od kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w dokumentacji  
od kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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6. ZABUDOWA  PODDASZA 

Kwestionariusz zbiorczy 
Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w systemach suchej zabudowy.  
(szczegółowy opis w Rozdziale 5.6 publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu). 
 

Odbiór montażu konstrukcji 

Parametry techniczne profili są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw wieszaków 
są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw elementów 
montażowych konstrukcji na obwodzie 
zabudowy poddasza są właściwe 

   TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy uszczelniającej 
na obwodzie zabudowy poddasza są 
właściwe 

   TAK    NIE 

Ułożenie taśmy uszczelniającej jest właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne i rozstaw profili CD  
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CD z profilami obwodowymi 
są właściwe    TAK    NIE 

Połączenie profili CD na długości  
są właściwe    TAK    NIE 

 
 
 
 

Odbiór montażu izolacji (stosowanej wg specyfikacji systemu) 
Parametry techniczne wełny mineralnej  
są właściwe    TAK    NIE 

Minimalne wymiary płyt i mat z wełny 
mineralnej są właściwe    TAK    NIE 

Maksymalna grubość płyt lub mat z wełny 
mineralnych jest właściwa    TAK    NIE 

Szczelność wypełnienia wełną mineralną 
przestrzeni wewnątrz profili CW (C) jest 
właściwa 

   TAK    NIE 

 

Odbiór montażu płyt g-k 
Parametry techniczne płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Wykonanie szczeliny obwodowej jest prawidłowe    TAK    NIE 
Minimalne wymiary płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwa wielkość minimalnego przesunięcia 
połączeń jest prawidłowa    TAK    NIE 

Prawidłowa wielkość szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi płytami g-k    TAK    NIE 

Właściwy dobór wkrętów    TAK    NIE 
Maksymalny rozstaw wkrętów jest prawidłowy    TAK    NIE 

Zagłębienie wkrętów jest właściwe     TAK    NIE 
Pierwsza warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

Druga warstwa poszycia zamontowana 
prawidłowo    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w dokumentacji  
od kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych  
są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej  
są właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi  
od kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi  
od kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn 
od kąta przewidzianego w dokumentacji 
od kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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7. SUCHY  TYNK 

Kwestionariusz zbiorczy 
Podstawowe parametry istotne przy odbiorze prac wykonanych w systemach suchej zabudowy.  
(szczegółowy opis w Rozdziale 5.7 publikacji pt.: „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów 
suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”, wydanej przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu). 
 

Odbiór przygotowanego podłoża 

Parametry techniczne podłoża są właściwe    TAK    NIE  

Klejenie  
Parametry techniczne klejów gipsowych są 
właściwe    TAK    NIE 

Sposób rozłożenia masy z kleju jest właściwy   
 

Odbiór montażu płyt g-k 
Parametry techniczne płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Właściwe wykonanie szczeliny obwodowej    TAK    NIE 
Minimalne wymiary płyt g-k są właściwe    TAK    NIE 
Prawidłowa wielkość szczeliny pomiędzy 
sąsiednimi płytami g-k    TAK    NIE 

 

Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych  
są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej  
są właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń pionowych 
i poziomych jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny  
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn  
od kąta przewidzianego w dokumentacji od 
kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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Odbiór szpachlowania połączeń 
Parametry techniczne mas szpachlowych  
są właściwe    TAK    NIE 

Parametry techniczne taśmy spoinowej  
są właściwe    TAK    NIE 

Właściwie dobrany rodzaj taśmy spoinowej     TAK    NIE 
Właściwy sposób przygotowania krawędzi 
„ciętych” płyt g-k    TAK    NIE 

Szpachlowanie połączeń jest właściwe    TAK    NIE 

 

Odbiór powierzchni 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny 
i krawędzi płaszczyzny od linii prostej     KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi  
od kierunku pionowego    KL.2    KL.1 

Odchylenia powierzchni i krawędzi  
od kierunku poziomego    KL.2    KL.1 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn 
od kąta przewidzianego w dokumentacji 
od kierunku poziomego 

   KL.2    KL.1 

Stopień gładkości powierzchni jest właściwy 
do założonego w dokumentacji    TAK    NIE 

PSG 1 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 2 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 3 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

PSG 4 dotyczy – nie dotyczy  (niepotrzebne 
skreślić)    TAK    NIE 

Stopień odchylenia przecinających się 
płaszczyzn jest właściwy    TAK    NIE 
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