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Artyku  promocyjny

Z pomoc  przychodz  lekkie materia y budow-

lane, zw aszcza konstrukcje z zastosowaniem 

p yt gipsowo-kartonowych, montowanych na 

stela u z profili metalowych lub na konstruk-

cji drewnianej. 

Modne i praktyczne sufity 
podwieszane 
Mo na nad nimi ukry  np. instalacj  elektrycz-

n , wentylacj  albo materia  izolacyjny w posta-

ci we ny mineralnej, co poprawia izolacyjno

ciepln  i akustyczn  sufitów. Ró nicowanie po-

ziomu sufitów podwieszanych, zw aszcza w po-

czeniu z  zamontowanym w nich o wietleniem 

halogenowym, pozwala optycznie kszta towa

przestrze . W  wilgotnych pomieszczeniach, ta-

kich jak azienki i kuchnie, zaleca si  stosowanie 

zielonej, impregnowanej p yty Knauf.  

Dowolne kszta towanie 
przestrzeni i aran acja wn trz 
– ciany i cianki z p yt g-k
Tak e pe ne ciany dzia owe mo na wykona

w systemie suchej zabudowy, tj. w konstrukcji 

na stela u z profili metalowych, wype nionej 

we n  mineraln  i ob o onej obustronnie p y-

t  gipsowo-kartonow . Takie metalowe cianki 

szkieletowe umo liwiaj  praktycznie nieogra-

niczone mo liwo ci projektowania powierzch-

ni pomieszcze . Powstaj  szybko i  atwo je zde-

montowa  po to, aby na nowo rozplanowa  uk ad 

mieszkania czy domu w zale no ci od nowych 

potrzeb mieszka ców. Prawid owo wykonane 

z zastosowaniem izolacyjnej ta my akustycznej 

pod profilami, daj  ochron  przed ha asem nie-

jednokrotnie lepsz  ni  masywne ciany dzia-

owe. Charakteryzuj  si  te  wysok  izolacyj-

no ci  ciepln .

Mog  stanowi  przegrod  wi kszej przestrze-

ni np. w postaci cianki podzielonej na pó -

ki, fragment niskiej zabudowy oddzielaj cej 

kuchni  od salonu. Mog  zosta  ukszta towa-

ne w formie uku czy pó kola, tworz c cieka-

w  aran acj  wn trza albo te  stanowi cia-

ny boczne szafy wn kowej. ciana wykonana 

w systemie suchej zabudowy, z wn kami i pod-

wietlanymi pó kami  z powodzeniem zast -

pi meblo ciank . Przy pomocy p yt gipsowo-

kartonowych zbudowa  mo na domowe kino 

domowe, którego walory akustyczne podnie-

sie zastosowanie perforowanych p yt Danoline 

w sufitach podwieszanych, a nawet cianach. 

Poch aniaj c d wi ki p yty te likwiduj  w po-

mieszczeniu pog os i bardzo znacznie popra-

wiaj  jego komfort akustyczny.

Funkcjonalne i estetyczne 
azienki – cianki instalacyjne 

z p yt g-k
Inny przyk ad estetycznego wyko czenia 

wn trz to w a nie azienki, w których dzi -

ki ciankom instalacyjnym z p yty gipsowo-

kartonowej, ukry  mo na przewody instala-

cyjne i konstrukcje wsporcze pod urz dzenia 

sanitarne, umywalki, wisz ce WC czy bidety. 

Wn trza nowoczesne i wygodne
Sucha zabudowa Knauf
Oczekiwania inwestorów, decyduj cych si  na budow  domu lub zakup 

mieszkania rosn  z roku na rok. Dotycz  one architektury budynku, ele-

wacji, wszelkiego rodzaju instalacji i tak wa nego aspektu jak niskie koszty 

eksploatacji w przysz o ci. Coraz wi ksze znaczenie odgrywa funkcjonal-

no  wn trz i ich estetyka. Tradycyjne, ci kie materia y budowlane nie za-

wsze mog  sprosta  naszym wyobra eniom o wn trzach w wymarzonym 

domu lub mieszkaniu.
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Pami ta  nale y, aby zastosowa  tu zielone, 

impregnowane p yty Knauf z uwagi na wi k-

sz  wilgotno  powietrza oraz u o y  je dwu-

warstwowo z uwagi na obci enie glazur .

Przed jej po o eniem miejsca nara one na bez-

po rednie dzia anie wody, np. pod prysznicem 

lub w okolicach wanny, nale y zagruntowa

p ynn  foli .  Alternatywne rozwi zanie dla 

p yty zielonej stanowi wodoodporna i ci ka 

p yta cementowa AQUAPANEL® Indoor. Jest 

wprawdzie dro sza, ale wystarczy jedna war-

stwa p yty, która nie wymaga gruntowania 

i która wytrzymuje du e obci enia.

Krzywe ciany i za ma o czasu 
na mokre tynkowanie? 
– Zrób suche tynki!
P yty gipsowo-kartonowe sprawdzaj  si  te

wietnie, je li zamiast mokrych tynków, które 

schn  d ugo, chcemy estetycznie wyko czy

masywne ciany dzia owe, zw aszcza je li s

nierówne. P yty Knauf przyklejamy do pod-

o a rozrobion  zapraw  Knauf Perlfix, prze-

strzegaj c linii wytyczonej na pod odze oraz 

kontroluj c licowanie ze sob  kolejnych p yt. 

Ta metoda wyka czania cian to suche 

tynki. 

Masz do  ha asu zza ciany? 
– Postaw przed ciank !
Mo na te  nie wyka cza  murów wewn trz-

nych tynkami ale w a nie p yt  gipsowo-kar-

tonow , mocowan  do profili metalowych 

przykr conych do muru, a przestrze  mi -

dzy nimi wype ni  we n  mineraln . Ten ro-

dzaj technologii to przed cianka, która niesa-

mowicie podwy sza izolacyjno  akustyczn

pomieszczenia. Warto o tym pomy le , je li 

planujemy urz dzi  w domu studio muzycz-

ne albo który  z domowników lubi s ucha

g o nej muzyki lub sam gra na instrumen-

cie muzycznym.  

Pod ogi – suche i lekkie, nie 
obci aj  konstrukcji stropu  
Z p yt gipsowo-kartonowych wykona  mo -

na równie  suche pod ogi. Ma to ogromne 

znaczenie, szczególnie kiedy remontujemy 

dom, podnosimy dach, zabudowujemy pod-

dasze, a stary strop ma okre lon  wytrzyma-

o . Lekka sucha pod oga nie obci y go tak 

jak ci kie betonowe wylewki. Do wykona-

nia suchej pod ogi nale y u y  p yt gipsowo

-w óknowych VIDIFLOOR, bardziej wytrzy-

ma ych ani eli p yty gipsowo-kartonowe. 

Technologia wykonania suchej pod ogi pole-

ga w wielkim skrócie na tym, e nierówno-

ci pod o a wyrównuje si  such  podsypk ,

a na niej uk ada si  p yty VIDIFLOOR, na któ-

rych nast pnie po o y  mo na dowolny ro-

dzaj ok adziny: parkiet, terakot , wyk adzin

dywanow  itp. Wzmocnione p yty gipsowo-

w óknowe dost pne s  tak e w wersji do bu-

dowy cian i zabudowy poddasza i nosz  na-

zw  VIDIWALL.

Poddasze – bezpiecznie pod 
drewnian  konstrukcja dachu
I wreszcie poddasze. Wi kszo  wspó cze nie bu-

dowanych domów wie czy spadzisty dach, a po-

wierzchni  pod nim wykorzystuje si  na sypial-

nie z azienk  albo oddzielne mieszkanie. P yty 

gipsowo-kartonowe sprawdzaj  si  przy zabudo-

wie skosów dachowych oraz cianek kolanko-

wych. Zbudowane z nich ciany dzia owe nie 

obci aj  nadmiernie stropu. Z uwagi na zazwy-

czaj drewnian , a wi c atwopaln   konstruk-

cj  dachu Knauf zaleca stosowanie do zabudo-

wy poddasza p yt ogniochronnych Knauf GKFI 

oraz ogniochronnych impregnowanych w a-

zienkach i kuchniach. Zdecydowanie zmniej-

szaj  one ryzyko rozprzestrzeniania si  ognia na 

wypadek po aru, a tym samym zwi kszaj  bez-

piecze stwo mieszka ców domu. Zastosowanie 

p yt ogniochronnych na poddaszu mo e te  ko-

rzystnie wp yn  na obni enie sk adki ubezpie-

czeniowej na dom.  

Rozmaite sposoby 
wyko czenia powierzchni 
Powierzchnie cian i sufitów wykonanych z p yt 

gipsowo-kartonowych lub gipsowo-w óknowych 

mo na malowa  bezpo rednio po zaszpachlo-

waniu spoin. Ciekawy  i trwa y efekt daje szpa-

chlowanie ca ych powierzchni np. g adzi  gip-

sow  Uniglatt. Inny sposób to po o enie glazu-

ry lub tapety.
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