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NARZĘDZ I A

1.	 Ścia	na,	pod	ło	ga	i su	fit	mu	szą	być	od	ku	rzo	ne	i wy	czysz	czo	ne	
w miej	scu	sty	ku	ze	ścian	ką	dzia	ło	wą.

2.	 Za	zna	czyć	sznu	rem	na	pod	ło	dze	miej	sce,	w któ	rym	ma	sta	nąć	
ścian	ka.	Prze	nieść	 li	nię	na	ścia	ny	 i na	su	fit	 za	po	mo	cą	 li	nij	ki	
i pio	nu.



1.	 Pro	fi	le	rusz	tu	przy	ciąć	
do	 wy	ma	ga	nych	 wy	
mia	rów.	 Przy											ci	na	jąc	
dol	ny	 pro	fil,	 na	le	ży	
pa	mię	tać	 o  za	pla	no
wa	niu	 miej		sca	 na	
drzwi.	Wy	ko	nać	na	roż
ni	ki	 wy	so	ko	ści	 1520	
cm,	przy	ci	na	jąc	ra	mio
na	 rusz	tu	 wy	ci	nar	ką	
elek	trycz	ną	 (moż	na	
tak	że	użyć	w tym	ce	lu	
pił	ki	do	me	ta	lu).

2.	 Za	mo	co	wać	 pro	fi	le,	
roz	sta	wia	jąc	 wkrę	ty	
sa	mo	wier	cą	ce	 co	 60	
cm.	 Rów	no	le	gle	 do	
dol		ne	go	 ele	men	tu	
przy	krę	cić	 pro	fil	 su	fi
to wy. 

3.	 Pierw	szy	 słu	pek	
(wy	so	kość	rów	na	od	
le	gło	ści	 mię	dzy	 su		fi
tem	a pod	ło	gą	mi	nus	
1	cm)	na	le	ży	przy	krę
cić	 do	 jed	ne	go	
z  dwóch	 na	roż	ni	ków	
i  do	 pro	fi	lu	 su	fi	to	we
go.	Usta	lić	miej	sce	na	
drzwi,	 wsu	wa	jąc	
oście	ż			ni	cę	 w  pro	fil.	
Spraw	dzić,	 czy	 znaj
du	je	się	ona	w  ide	al
nie	 pio	no	wej	 po	zy	cji,	
po	 czym	 przy	krę	cić	
oścież	ni	cę	 do	 rusz	tu	
wkrę		ta	mi.

4.	 Na	gór	nej	bel	ce	drzwi	
umie	ścić	 po	zio	mo	
pro		fil	z dwo	ma	na	roż
ni	ka	mi	 wy	so	ko	ści	
1520	cm.	Przy	krę	cić	
ją	do	pierw	szej	pio	no
wej	ra	my	oścież	ni	cy.	

5.	 Za	mo	co	wać	dru	gi	słu
pek	 wzdłuż	 bo	ku	
oścież	ni	cy.	Przy	krę	cić	
do	oścież	ni	cy	i do	gór
nych	 	 i  dol	nych	 ele
men	tów.	
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Wy ko na nie rusz tu sta lo we go



6.	 Aby	 wzmoc	nić	 i  usztyw	nić	
kon	struk	cję,	na	le	ży	przy	krę	cić	
do	dat	ko	we	 słup	ki	 po	mię	dzy	
gór	ną	 po	przecz	ką	 oścież	ni	cy	
a pro	fi	lem	su	fi	to	wym.

7.	 Mię	dzy	pro	fi	le	su	fi	tu	i pod	ło	gi	
wsu	nąć	słup	ki,	roz	sta	wia	jąc	je	
co	4060	cm.	Przed	przy	krę
ce	niem	 ich,	 spraw	dzić,	 czy	
znaj	du	ją	się	w ide	al	nie	pio	no
wej	po	zy	cji.	

8.	 Prze	cią	gnąć	 ka	ble	 in	sta	la	cji	
elek	trycz	nej	 przez	 otwo	ry	
w pro	fi	lach.	

otwór 
na kable

40/60
cm

podwójny profil

Ruszt	 aluminiowy	 moż	na	 wy	peł	nić	 weł	ną	 mi	ne	ral	ną,	 aby	
po	pra	wić	izo	la	cyj	ność	aku	stycz	ną	ścian	ki	dzia	ło	wej.

Je	że	li	 do	 ścian	ki	 dzia	ło	wej	 bę	dą	 przy	mo	co	wa	ne	 cięż	kie	
przed	mio	ty,	na	le	ży	wzmoc	nić	ją	w od	po	wied	nich	miej	scach.
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1.	 Pły	tę	 gip	so	wą	 przy	ciąć	 do	 roz	mia	rów	 rów	nych	 od	le	gło	ści	
mię	dzy	pod	ło	gą	a su	fi	tem,	mi	nus	1	cm,	aby	umoż	li	wić	roz
sze	rza	nie	ma	te	ria	łu	pod	wpły	wem	wil	go	ci.		

2.	 Unieść	 pły	tę	 za	
po	mo	cą	 dźwi-
gni,	 pod	ło	żyć	
dwa	 kli		ny	 pod	
każ	dą	pły	tę,	sta
bi	li	zu	jąc	 ją	 pro
w i  z o  r y c z  n i e .  
Upew	nić	 się,	
czy	 krawędź	
pły	ty	 jest	 do	
kład	nie	do	pa	so
wa	na	 do	 pro	fi	li	
rusz	tu.	Uła	twi	to	
p rzy 	k rę 	ca 	n ie	
pły	ty.	

3.	 Przy	krę	cić	 pły	ty	
do	 pro	fi	li,	 roz
m i e s z 	c z a 	j ą c	
wkrę	ty	co	30	cm.	
Je	że	li	pły	ty	ma	ją	
z a 	o k r ą 	g l o 	n e	
brze	gi,	 na	le	ży	
po	zo	sta	wić	mię
dzy	ni	mi	szcze	li
nę	5	mm.

4.	 Po	mię	dzy	 ele
men ty rusz tu 
wło	żyć	 ma	te	riał	
izo	la	cyj	ny.	 Za	
mon	to	wać	 pły	ty	
po	dru	giej	stro	nie	
rusz	tu,	 pa	mię	ta
jąc,	 by	 by	ły	 uło
żo	ne	z prze	su	nię	ciem	o	po	ło	wę	sze	ro	ko	ści	pły	ty.
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Pionowe	połączenia	płyt	nad	drzwiami	nie	powinny	wypadać	
w	linii	ościeżnicy.

R ADA

Mon taż płyt gip so wych



1.	 Do	przy	ci	na	nia	pły	ty	po	trzeb	ny	jest	nóż	i li	nij	ka.	Przy	ło	żyć	li	nij	kę	
do	wy	bra	ne	go	miej	sca	i ciąć	wzdłuż	niej,	moc	no	przy	ci	ska	jąc	
nóż	do	pły	ty.	

2.	 Po	sta	wić	 pły	tę	 i  zło	żyć	 wzdłuż	 na	cię	cia.	 Aby	 od	ciąć	 zbęd	ny	
frag	ment	pły	ty,	trze	ba	jesz	cze	raz	prze	cią	gnąć	nóż	wzdłuż	li	nii	
cię	cia.

 
3.	 Cię	cia	okrą	głe	lub	ką	ty	wy	ko	nu	je	się	pi	łą	płat	ni	cą.	

Połączenia płyt 

Opis	 wykonywania	 połączeń	 płyt	 znajdą	 Państwo	 w	 ulotce	
„Montaż	płyt	gipso	wych”.

Przycinanie
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




