Akademia Budowania

Sztuka szpachlowania
Ściany gipsowo-kartonowe bez rys i pęknięć
Lekkie ściany działowe i sufity podwieszane wykonane z płyt gipsowo-kartonowych stwarzają wiele możliwości aranżacji wnętrz. Jak jednak
osiągnąć efekt gładkiej i równej płaszczyzny w tak newralgicznych miejscach, jakimi są połączenia płyt? Przede wszystkim dobierając
odpowiedni produkt do celu, który chcemy osiągnąć. Najlepszy produkt nie da pożądanego efektu, jeśli przystępując do prac montażowych
oraz podczas szpachlowania popełniane będą błędy wykonawcze. Potrzebne są i umiejętności i wiedza.

Zaczynamy od odpowiedzi na pytanie o planowany sposób wykończenia powierzchni przeznaczonych do szpachlowania. Ściany, na których położona zostać ma
glazura nie wymagają aż tak dużego nakładu środków i pracy jak ściany, które planujemy pomalować wysokiej jakości farbami. W pierwszym przypadku wystarczy
szpachlowanie spoin, w drugim konieczne jest szpachlowanie całych powierzchni. Inny jest też wybór materiałów i technika wykonania.

POZIOMY SZPACHLOWANIA KNAUF
Q1 - Szpachlowanie techniczne

Q2 - Szpachlowanie podwójne.

Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych,
które spełniać mają wymagania techniczne, np.
powierzchni pod glazurę, albo ścianek działowych
w pomieszczeniach gospodarczych. Połączenia
wystarczy zaszpachlować jednokrotnie, używając
taśmy wzmacniającej. Zalecany materiał to
Fugenfuller lub Uniflott.

Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych,
które powinny być mało widoczne, np. na ścianach,
na których planujemy położyć grube tapety, materiały
tekstylne, albo wykończyć tynkiem strukturalnym.
W tym przypadku powierzchnię połączeń płyt
szpachlujemy dwukrotnie, w celu uzyskania gładkiego przejścia. Stosujemy Fugenfuller lub Uniflott,
nie zapominając o taśmie wzmacniającej. Po szpachlowaniu i przed przystąpieniem do dalszych prac
wykończeniowych całą powierzchnię płyt gipsowokartonowych gruntujemy środkiem Tiefengrund.

Q3 - Szpachlowanie szerokie.

Q4 - Szpachlowanie całopowierzchniowe.

Szpachlowanie połączeń płyt gipsowo-kartonowych
przeznaczonych pod malowanie farbami strukturalnymi lub cienkie tapety. W celu uzyskania bardzo
gładkich i niewidocznych połączeń spoiny wypełniamy tak jak poprzednio masą Fugenfuller lub
Uniflott, stosując taśmę wzmacniającą. Szpachlujemy dwukrotnie szeroko po obu stronach spoin.
Zaszpachlowane powierzchnie wykańczamy,
nakładając masę finiszową, np. gładź gisową Uniglatt
lub gotową masę szpachlową Knauf F1.

Szpachlowanie połączeń i całych powierzchni płyt
gipsowo-kartonowych przewidzianych do malowania
wysokiej jakości farbami. Aby uzyskać efekt idealnie
gładkich powierzchni bez widocznych połączeń płyt
i jakichkolwiek rys, połączenia szpachlujemy jak
w poprzednim przypadku, a następnie całą powierzchnię płyt gruntujemy środkiem Tiefengrund lub
Putzgrund i szpachlujemy gładzią gipsową Uniglatt
lub gotową masą szpachlową Knauf F1.

W każdym przypadku szpachlowanie rozpoczynamy dopiero wtedy, gdy:
- jesteśmy pewni, że nie wystąpią później zmiany wymiarów płyty na skutek zmian temperatury i wilgotności
- wiemy, że pomieszczenia nie będą gwałtownie ogrzewane bezpośrednio po szpachlowaniu
- wiemy, że temperatura powietrza i płyt nie będzie niższa niż 5°C przez 2 dni przed i po szpachlowaniu.
Krok 1

Ocena rodzaju krawędzi płyt i odpowiedni dobór właściwej taśmy
wzmacniającej oraz właściwego produktu do wypełniania połączeń.
Najbardziej powszechne rodzaje krawędzi to:
a. krawędź HRAK spłaszczona półokrągła
b. krawędź AK spłaszczona.
HRAK

W przypadku krawędzi HRAK i podwójnej warstwie płyty gipsowo-kartonowej
można zrezygnować z taśmy wzmacniającej, pod warunkiem jednak, że do
szpachlowania używamy Uniflottu.
Nie dotyczy to poddaszy, gdzie zawsze konieczne jest zastosowanie taśmy.
Stosując taśmę wzmacniającą na krawędziach HRAK nie wolno używać
siateczkowej taśmy szklanej.
Krawędź AK wymaga zawsze zastosowania taśmy wzmacniającej, albo z włókna
szklanego albo papierowej. Generalnie taśma z włókna szklanego jest mniej
wytrzymała na zarysowania, ale przy pokrywaniu styku środkiem gruntującym
lub farbą z zawartością wody daje gwarancję, że po zawilgoceniu nie ulegnie
deformacji.

AK

W przypadku krawędzi po przecięciu płyty na budowie, ciętą krawędź należy
sfazować i zawsze stosować taśmę wzmacniającą szklaną lub papierową.

Krok 2

Przygotowanie powierzchni polaczen plyty (styków pionowych i poziomych).
Styki pionowe wystarczy odpylic. Styki poziome i wszystkie krawedzie ciete
nalezy odpylic i zagruntowac srodkiem gruntujacym Tiefengrund.
Niedopuszczalne jest pominiecie tej czynnosci lub uzycie innego srodka
gruntujacego, tworzacego na gruntowanej powierzchni widoczna
blyszczaca warstwe.

Krok 3

Przygotowanie masy szpachlowej do wypełniania spoin zgodnie
z instrukcją dla danego produktu.
Fugenfuller i Uniflott nalezy wsypywac do wody i mieszac recznie lub
mieszadłem o bardzo wolnych obrotach. Szybkie mieszanie skraca czas
przydatnosci. Knauf F1 jest dostarczana w wiaderkach i po wymieszaniu
nadaje się bezposrednio do uzycia.

Krok 4

Wypełnianie spoin
Mase szpachlowa nakladac, wciskajac ja w spoine. Nastepnie
wyrównujemy i wtapiamy tasme zbrojaca.

Krok 5

Szerokie szpachlowanie i szlifowanie
Aby uzyskać efekt gładkich powierzchni należy szeroko zaszpachlować
połączenia płyt i wyrównać je papierem ściernym. Dalej postępować zgodnie ze wskazówkami opisanymi w poziomach Q1 - Q4.

UNIGLATT
masa możliwości

Nowy produkt w grupie mas szpachlowych

Opakowanie

worek 20 kg

Zużycie kg/mm/m2

1,2 kg/mm/m2

Zalecana grubość warstwy

do 3 mm

Czas obróbki

ok. 60 min

Temperatura nakładania

5 oC do 25 oC
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Błędy najczęściej popełniane podczas szpachlowania
§
Wadliwie wykonana konstrukcja z plyt gipsowo-kartonowych.
§
Zbyt niska temperatura podczas szpachlowania.
§
Niewlasciwy dobór gipsów szpachlowych do polaczen plyt g-k.
§
Zle wymieszana masa szpachlowa.
§
Zle dobrana tasma zbrojaca do krawedzi plyty. Nieodpylenie krawedzi cietych.
§
Nierównomierne rozprowadzenie masy szpachlowej na polaczeniach plyt g-k.
§
Zbyt szybkie nakladanie kolejnych warstw.
§
Zbyt szybkie wysuszanie pomieszczen (tym samym za szybkie wysychanie masy szpachlowej).
§
Brak dylatacji w konstrukcjach wykonanych z płyt g-k.
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KNAUF Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Osiągnięcie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy
wyłączne stosowanie składników sytemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

