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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ST.1.14. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH. 
 
 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy 

wykonywaniu ścianek działowych i obudowy pionów instalacyjnych z płyt gipsowo - kartonowych. Specyfikacja 

Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze. 

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie wykonywania  

okładzin ścian i stropów (sufitów) z płyt gipsowo – kartonowych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót, który stanowi integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- klasa 45.42. kod CPV 45421141-4 – instalowanie ścianek działowych 

- klasa 45.42. kod CPV 45421146-9 – „ Instalowanie sufitów podwieszanych” 

 

2. MATERIAŁY 

Wynikające z rozwiązań technologicznych systemowych. 

 

Płyty gipsowo-kartonowe 

Wszystkie płyty gipsowo-kartonowa zaliczane są do kategorii materiałów niepalnych. 

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x10
6
 na  

0
C. 

Współczynnik wydłużenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x10
6
 na % wilgotności 

powietrza. 

Płyta  gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładziną kartonową. 

Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego naprężenia rozciągające powstające przy 

zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór dyfuzyjny, aby umożliwić dyfuzję gazów przez płytę. 

W trakcie  produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien  ma orientację  

równoległą do długości wstęgi.. Wpływa to na istotne zróżnicowanie wytrzymałości płyty. Oznacza to, że płyta 

zginana w kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niż zginana wzdłuż długości. Karton jest trwale 

sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu stronach płyty , ale pokrywa również dwie krawędzie podłużne. 

Przez środek płyty na jej „lewej” stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną 

datę wraz z godziną i minutą zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś 

podłużną płyty. Rozstaw między nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów ułatwia prawidłowe 

rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania. 

Rodzaje krawędzi płyt : 

a/   krawędzie skośne AK 

b/   krawędzie półokrągłe  HRK 

c/   krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK 

d/   krawędzie proste KS 

 

Rodzaje płyt: 

a/   Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70%.    

b/   Płyta o podwyższonej odporności na działanie wody, którą można zastosować w pomieszczeniach okresowo 

wilgotnych (okres podwyższonej wilgotności nie  powinien przekraczać więcej niż 12 godzin. Płyta  ma ograniczoną  

chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek silikonu do rdzenia gipsowego. 

c/  Płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród  ogniowych. Posiada dodatek włókna szklanego w 

rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%.  

d/   Płyta wodoodporna i ognioochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. 
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Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6.5, 9.5,12.5, 15, 20, i 25 mm. 

 

Masy szpachlowe i kleje gipsowe 

Stosować szpachle i gipsy klejowe produkcji firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe użyte na budowie. 

 

Akcesoria 

Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych używać jedynie specjalistycznych akcesorii: taśma papierowa  

perforowana, taśma samoprzylepna- siateczkowa, taśma narożna z wkładką narożna, narożnik perforowany 25x25 

mm, półnarożnik aluminiowy 13x23x5, Narożnik metalowy siateczkowy, narożnik perforowany z PCV do 

formowania łuków, blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm, blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 

mm, blachowkręty do mocowania blach  grubych, blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna,  profil „U”, profil 

„C”, profil „U” naciety, profil kapeluszowy, profil ościeżnicowy, detal służący do stabilizacji profili „UA” do 

podłogi i sufitu, profil sufitowy główny CD 60x27, profil sufitowy przyścienny UD 27x28, profil gięty, łącznik 

krzyżowy 60/60, łącznik wzdłużny, łącznik poprzeczny jednostkowy, łącznik poprzeczny dwustronny, wieszak górny 

noniusza, wieszak górny do przedłużacza, element bezpośredniego mocowania profilu / listwy drewnianej, element 

bezp. mocowania profilu CD/27 uniwersalny, płaski. 

 

3. SPRZĘT 

Wynikający z rozwiązań technologicznych systemowych. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom  przez producentów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie  elementy zaprojektowane z  zastosowaniem płyt  gipsowo-kartonowych wykonać zgodnie z projektem 

technicznym ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych opracowanych przez producenta materiałów. 

 

5.1. Budowanie konstrukcji : 

 Montaż szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoża elementów poziomych – profili „U” przy 

pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw między kołkami – 800 mm. Długość kołka należy tak dobrać, 

aby był w pełni zakotwiony w betonie o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym 

pomieszczeniu na ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany należy po skrajne profile 

zarówno poziome  i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłożyć taśmę izolacji  akustycznej 

wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w kształcie litery „T” mocujący profil „U” do 

podłoża , należy pozostawić odstęp, umożliwiający późniejsze wstawienie  płyt gipsowo-kartonowych. Profile „C” 

docina się na długości odpowiadającą wysokości pomieszczenia, pomniejszając ją o ok. 1 m. Słupki – profile „C” 

skrajne mocuje się do ścian bocznych kołkami rozporowymi o rozstawie maksymalnym co 80 cm.. Profile „C” 

ustawione wzdłuż przebiegu nie są mocowane mechanicznie do profili „U”. Daje to możliwość bieżącego 

korygowania ich położenia w miarę mocowania  płyt g-k do rusztu. Gdy zachodzi konieczność przedłużenia profila 

„C”, należy dołożyć drugi odcinek, stosując zakładkę o długości co najmniej 30 cm. Połączenia te nie mogą 

znajdować się na jednakowej wysokości,  w przypadku profili ustawionych sąsiadująco. 

 Ościeżnice stalowe powinny być wyposażone w specjalne strzemiona umożliwiające zamocowanie ich do 

profila  przyościeżnicowego. 

 W przypadku mocowania na ścianie obciążeń większych niż 30 kg, musi zostać wykonane przeniesienie 

obciążenia na ruszt ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku obciążeń mimośrodowych wprowadzający 

moment wywracający wyższy niż 300 Nm, musi być zastosowana konstrukcja rusztu (profile „C” wsunięte jeden w 

drugi, tworzące profile zamknięte).Wiszące urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu 

specjalnych wsporników. 

 Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte względem siebie w pionie przynajmniej  o 55 cm. 

Równocześnie należy przestrzegając wymogu, aby odcinek płyty montowany bezpośrednio przy podłodze był nie 

krótszy niż 1 m,  a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu montowanie płyt na ścianie  długością w kierunku 

poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania  jest uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest 

wielokrotnością szerokości płyty (x 1200 mm). 
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Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroża pomieszczenia . Luty umieszcza się jedna obok drugiej. 

Pionowo przebiegające profile „C”,  jak już wcześniej wspomniano  nie są mocowane do profili poziomych. Dopiero 

po położeniu płyty dany profil „C” (wypadający na krawędzi płyty) należy tak ustawić, aby był równoległy do 

pionowej płyty oraz żeby wypadała ona  na środku szerokości półki profila. Słupek „C” musi być tak obrócony, aby 

płyta była przykręcona najpierw na połowie półki bliżej środka.  Usztywnia to profil na tyle, że nie ugnie się on przy 

mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające drugą stronę ściany powinny 

być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to 

przesunięcie dokładnie o 60 cm. Również płyty mocowane w warstwie drugiej muszą być przesunięte w stosunku do 

warstwy pierwszej o rozstaw między profilami (60 cm). 

Rozstawy między wkrętami powinny być następujące: 

a/   na krawędzi płyty co 20-25 cm 

b/   w polu płyty co około 30 cm 

W przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt, w pierwszej warstwie są one mocowane do rusztu 

blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm 

Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o dużej wysokości, w miejscach połączeń 

poziomych płyt należy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k. 
 

Rodzaje płyt .  

GKB –płyta gipsowa obłożona obustronnie specjalnym kartonem   

GKF –płyta o podwyższonej odporności ogniowej. 

Typowa szerokość płyt  -1200mm 

Typowe długości płyt –2000 ,2200 ,2400 ,2500 ,2600 ,i 3000 mm 

Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami  po 40szt + 2 stanowiące opakowanie   dla płyt o gr 12.5 mm  

oraz  50szt dla gr 9.5 mm. Jeden pakiet waży  od 1300 – 1500 kg 

Płyty mocowane przy pomocy  profili stalowych typu U –listwa,  typu C –słupek. Jako łączniki stosuje się kołki 

rozporowe, śruby  ,wkręty oraz gwoździe . 

 
5.2. Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS) 

 Szczeliny na styku płyt o szerokości  płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki między 

płytami o szczelinie mniejszej niż 1 mm można bezpośrednio nakładać warstwę masy szpachlowej, stanowiącej 

podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki, z większą szczeliną, podkład pod taśmę  nakłada się po stwardnieniu 

szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Następną czynnością jest założenie taśmy.  Należy ją dokładnie 

wcisnąć w świeżo nałożoną masę oraz  pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny 

winna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie należy przeprowadzić po stwardnieniu 

poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy 

szlifowaniu połączenia należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić kartonu. Stosowanie taśmy  spoinowej 

samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałożenia warstwy podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejności 

wykonywania pozostałych czynności nie ulega zmianie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Deformacja płaszczyzny ściany 

Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułę „dwóch metrów”. Sprawdza się we wszystkich 

kierunkach powierzchni siany, czy odległość między jej najbardziej wypukłym punktem i najbardziej wklęsłym nie 

przekracza 2 mm. 

  

Odchylenie od pionu. 

Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5 mm. 

 

  

Lokalna deformacja płaszczyzny ściany 

Na powierzchni ścianki działowej, na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym punktem  i 

najbardziej wklęsłym nie może przekraczać 1 mm. Nie mogą także występować nagłe uskoki płaszczyzny. 
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Izolacja akustyczna 

W środku ściany (pomiędzy płytami g-k) należy umieścić płyty z wełny mineralnej, zgodnie z dokumentacją 

techniczną. 

 

Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

Wszystkie stosowane wyroby musza posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

Odbiór sufitów podwieszonych polega na : 

 -wyk. zgodnie z dokumentacją  

 -rodzaj zastosowanych materiałów 

 -przygotowanie podłoża 

 -prawidłowość zamontowania płyt  ich wykończenia na stykach , narożach i obrzeżach 

 -wichrowatość powierzchni. 

 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiaru jest m
2
 ścianki lub okładziny ściany. 

 

8. ODBIÓR 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do książki obmiarów i 

sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Zaleca się formę rozliczenia ryczałtowego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-79405:1997 „Płyty gipsowo-kartonowe“ 

PN-96/B- 02874   „Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe” 

 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania, certyfikaty, aprobaty techniczne. 

 

 

 

 

 

 

                   

 


