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Artyku  promocyjny

Jak unikn  szczelin i p kni
w systemach gipsowo-kartonowych

Marka SHEETROCK® kojarzona jest g ów-

nie ze sztandarowym produktem firmy USG, 

czyli z uniwersaln  gotow  mas  szpa-

chlow  (USG SHEETROCK® All Purpose). 

Profesjonali ci ceni  j  za atwo  nak ada-

nia i szlifowania oraz niezwyk  g adko  po-

wierzchni, jak  uzyskuje si  stosuj c masy 

SHEETROCK® do wyka czania cian i sufi-

tów.  Jednak w ofercie naszej firmy znajdu-

j  si  tak e inne materia y, które nie tylko 

gwarantuj  uzyskanie najwy szej jako ci 

prac, ale tak e pozwalaj  unikn  problemów 

zwi zanych z wyka czaniem wn trz.

Wed ug powszechnej opinii ciany budowa-

ne z p yt gipsowo-kartonowych nara one s  na 

powstawanie szczelin, zw aszcza w naro ach 

wewn trznych. Jest to efekt napr e  wyni-

kaj cych ze zmiennych warunków klimatycz-

nych (wilgotno , temperatura) oraz pracy ca-

ej konstrukcji budynku. Zjawisko 

jest tak powszechne, e nawet 

w wielu informacjach technicz-

nych zaleca si  wype nianie po -

cze  szczególnie nara onych na 

p kanie silikonem lub akry-

lem. Takie rozwi zanie nie 

tylko nie zapobiega powsta-

waniu szczelin, ale wr cz po-

woduje, e po pewnym czasie 

s  one jeszcze bardziej widocz-

ne, bo wype nienia silikonowe lub 

akrylowe po pewnym czasie 

ó kn  oraz krusz  si .

Najpewniejszym sposobem zmini-

malilzowania ryzyka pojawienia si  p kni

jest wyka czanie naro y i po cze  w syste-

mach gipsowo-kartonowych ta m  papierow .

Taka ta ma jest trzy razy bardziej wytrzyma a

na rozrywanie w porównaniu do ta my szkla-

nej i jest te  bardziej elastyczna, co umo li-

wia prac  po czenia. 

Ta ma papierowa SHEETROCK®

wykonana jest z papieru najwy -

szej jako ci, dzi ki czemu nie 

rozmaka pod wp ywem wilgoci, 

i jest trasowana rodkiem, co 

u atwia jej zginanie i pre -

cyzyjne wklejanie w na-

ro a. Jej powierzchnia 

z jednej strony jest „chropo-

wata” (t  stron  ta m  wkleja-

my uzyskuj c lepsze po czenie 

z p yt  gipsowo-kartonow ), 

a z wierzchu g adka (co u atwia wyka -

czanie powierzchni).

Do wklejania ta my papierowej naj-

lepiej u y  gotowej masy szpachlo-

wej, co gwarantuje uzyskanie 

elastycznego po czenia, a jed-

nocze nie nie wymaga mocze-

nia ta my przed stosowaniem. 

Papier z gipsem tworz  silne 

i elastyczne wi zanie, które do-

skonale „pracuje” razem ze cian .

Dodatkowo ta ma papierowa jest zato-

piona w masie szpachlowej, której warstwa 

jest pod i na ta mie. Umo liwia to agodniejsze 

przenoszenie obci e . W przypadku ta m sa-

moprzylepnych musz  one przenosi  napr e-

nia bezpo rednio mi dzy dwiema p ytami gip-

sowo-kartonowymi, co zazwyczaj ko czy si

powstaniem p kni cia.

Do naro ników zewn trznych, które za-

zwyczaj nara one s  na uszkodzenia me-

chaniczne, rekomendujemy 

elastyczn  ta m  papiero-

wo-metalow  SHEETROCK®.

Paski ocynkowanej stali nie 

tylko wzmacniaj  naro nik 

i jednocze nie u atwiaj  jego 

„wyprowadzenie”. Pokrycie 

z dobrej jako ci papieru 

z kolei u atwia prace wyko -

czeniowe (szpachlowanie 

i malowanie), w wyniku cze-

go tak wyko czony naro nik 

zewn trzny jest trwalszy na-

wet przy intensywnej eksplo-

atacji pomieszcze .
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