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Artyku  promocyjny

G adkie ciany 
i sufity podwieszane z p yt 
gipsowo-kartonowych
Problem pojawiania si  usterek w trakcie u yt-

kowania domu lub mieszkania dotyczy tak e

cian i sufitów podwieszanych, wykonanych 

z p yt gipsowo-kartonowych. Najbardziej new-

ralgiczne miejsca to styki p yt, wype niane mas

szpachlow . Od wyboru odpowiedniej masy 

szpachlowej oraz poprawnego wykonawstwa za-

le y, czy w przysz o ci unikniemy nieestetycz-

nych p kni  i rys. 

Je li chodzi o w a ciwy wybór masy szpachlo-

wej, to do wiadczeni wykonawcy polecaj :

 do szpachlowania po cze  p yt gipsowo-kar-

tonowych w pierwszej warstwie p yt w przy-

padku dwuwarstwowej ok adziny u ywa  GIPS 

SZPACHLOWY

 do szpachlowania po cze  w zewn trznej 

warstwie p yt gipsowo-kartonowych, gipsowo-

w óknowych Vidiwall oraz p yt perforowanych 

Cleaneo stosowa  wytrzyma y i odporny na za-

rysowania UNIFLOTT

 do osadzania naro ników ochronnych lub 

wype niania ubytków odpowiedni b dzie GIPS 

SZPACHLOWY

 do szpachlowania ca ych powierzchni p yt 

najlepiej zastosowa  g ad  gipsow  UNIGLATT, 

który stworzy efekt tynku.

Szpachlowanie styków p yt wymaga zwykle 

zastosowania ta m wzmacniaj cych. Najlepsze 

efekty osi ga si , stosuj c ta my papierowe. 

Ta ma z w ókna szklanego charakteryzuje 

si  ni sz  wytrzyma o ci  na zarysowania, 

ale przy pokrywaniu styków p yt rodkiem 

gruntuj cym albo farb  z zawarto ci  wody 

daje gwarancj , e po zawilgoceniu nie ule-

gnie deformacji. 

Aby unikn  powstawania p kni  i rys w ka -

dym przypadku nale y pami ta , aby:

 przyst powa  do szpachlowania dopiero wte-

dy, kiedy istnieje pewno , e nie wyst pi  ju

zmiany wymiarów p yt na skutek zmian tempe-

ratury i wilgotno ci,

 nie ogrzewa  gwa townie pomieszcze  bez-

po rednio po szpachlowaniu (szok termiczny),

 temperatura powietrza i p yt nie by a ni sza 

ni  5°C przez dwa dni przed i po szpachlowa-

niu. 

G adkie sufity i ciany 
tynkowane
Je eli po o ymy w domu tynki cementowo-

wapienne, które posiadaj  chropowat  po-

wierzchni  i tworz  zimne pomieszczenia, 

a chcieliby my uzyska  g adkie powierzch-

nie cian i sufitów oraz przyjemny i zdro-

wy klimat wn trz, warto zastosowa  g ad

gipsow  UNIGLATT, która z uwagi  na ela-

styczno , wyd u ony czas wi zania oraz do-

br  przyczepno  jest atwa w obróbce. Mo e

by  stosowana tak e do wyg adzania tynków 

gipsowych oraz cian z g adkiego betonu pre-

fabrykowanego. 

Przed przyst pieniem do nak adania 

UNIGLATT’u nale y przygotowa  pod o e.

Powinno ono by  suche i czyste. Zaleca si  za-

stosowanie rodka gruntuj cego Tiefengrund 

w przypadku tynków gipsowych i p yt gipso-

wo-kartonowych lub Betokontakt w przypad-

ku betonu. Tynki cementowe i cementowo-wa-

pienne nie wymagaj  gruntowania. 

Przygotowanie produktu jest bardzo proste. 

Mieszank  wsypujemy powoli do wody (ok. 11 l 

na 20 kg), odczekujemy 3-5 minut, a nast pnie 

mieszamy mieszad em wolnoobrotowym a  do 

uzyskania jednorodnej masy o konsystencji g -

stej mietany. Tak przygotowany produkt na-

le y zu y  w ci gu oko o 60 minut. Zapraw

naci ga si  równomiernie za pomoc  nierdzew-

nej pacy na grubo  do 3 mm, silnie dociska-

j c do pod o a. Po ca kowitym wyschni ciu 

zaprawy po oko o 24 godzinach od jej na o e-

nia przyst pujemy do nak adania nast pnej 

warstwy. Powierzchnie wyrównane przy po-

mocy UNIGLATT’u szlifujemy po ca kowitym 

wyschni ciu ostatniej warstwy. 

Podczas wysychania nale y unika  bezpo-

redniego nas onecznienia i przeci gów oraz 

zapewni  w a ciw  wentylacj  i przewietrza-

nie pomieszcze .

Estetyczne i trwa e efekty wyko czenia cian 

i sufitów mo na, jak wida  osi gn  tylko wte-

dy, kiedy wybierzemy produkt odpowiedni dla 

jego przeznaczenia oraz przestrzega  b dzie-

my rygorów wykonawczych.

Profesjonalne wyko czenie powierzchni cian i sufitów
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Nowo wybudowane domy nie od razu zdradzaj  swoje braki. Usterki 

– czasami b dy wykonawcze, ale te  skutek niew a ciwie dobranych ma-

teria ów budowlanych – pojawiaj  si  zazwyczaj ju  w trakcie u ytkowa-

nia, irytuj c za ka dym razem inwestora, który oczekiwa  estetycznego 

i  przede wszystkim d ugotrwa ego efektu.
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