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Codzienne życie pokazuje, jak ważny jesf komfort akustyczny — rozumiany jako niski poziom hałasu dochodzącego do nas zarówno          
w pracy jak w domu. Nic nie jest w stanie tak szybko wyprowadzić człowieka z równowagi, ¡ak dochodzące z za ściany odgłosy rozmów, 
telefonów czy dźwięki ulubionego przeboju sąsiada. Na szczęście jest na to rada. Najprostszym sposobem poprawienia izolacyjności 
akustycznej przegrody, czyli — mówiąc lęzykiem akustyków — zwiększenia tej izolacyjności, jest montaż tzw. przedścianki na bazie 
systemów suchej zabudowy. Aby osiągnąć zmierzony efekt naieży ten, wydawałoby się bardzo prosty element, prawidłowe wykonać. 
Praktyka wykazuje, że wykonawcy i inwestorzy mają z tym duże problemy.

Przed przystąpieniem do wykonania przedścianki jako dodatkowej przegrody, zwiększającej izolacyjność akustyczną całej ściany, trzeba zdać sobie 
sprawę z tego, że istnieje tzw przenoszenie boczne dźwięków. Jest to efekt przenoszenie części dźwięków powietrznych (rozmowy, muzyka)                 
I uderzeniowych (odgłos kroków) przez przylegające elementy budynku — ściany, sufity i podłogi. Zła izolacja akustyczne tych elementów powoduje, 
że ich późniejsza naprawa jest najczęściej w praktyce niemożliwa, w efekcie końcowym ogranicza skuteczność wykonanych później, w celu poprawy 
klimatu akustycznego, nowych dodatkowych przegród — takich jak np. przedścianka.
Wysoka izolacyjność akustyczna przedścianki zależy od:
• rodzaju zastosowanych materiałów
• technologii montażu.
 
Rodzaj materiału
W przypadku ścian w technologiach masywnych obowiązuje zasada, że im zastosowany materiał jest cięższy, tym izolacyjność akustyczna przegrody 
większa.  W praktyce w zależności od oczekiwań co do skali poprawy izolacyjności stosuje się różnego rodzaju okładziny. W przypadku ścian               
o konstrukcji szkieletowej bardzo ważna jest masa okładziny. Najwyższy poziom izolacyjności uzyskamy, stosując okładzinę z płyt gipsowo-
kartonowych z przyklejoną fabrycznie blachą ołowianą o gr. 3 mm (ciężar m2 takiej płyty to ponad 40 kg). Efekt pośredni osiągniemy, stosując okładzinę 
z pły gipsowo-włóknowych Vidiwall, czy też specjalnych płyt gipsowo-kartonowych Diamant. Natomiast parametr standardowy uzyskamy przy 
zastowaniu  zwykłych płyt gipsowo-kartonowych.

Ciche rozwiązanie na hałaśliwego sąsiada

Montaż przedścianki
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Krok 2

Krok 1

Po zamontowaniu profili UD przystepujemy do wyznaczenia miejsca 
montazu pionowych profili CD. Profile CD ustawiane sa w rozstawie 
osiowym co 60 cm. Wkladane sa góra i dolem w profile UD  i montowane do 
scian przy pomocy laczników bezposrednich tzw. ES-ów. Okladzina 
przykrecana bedzie pózniej tylko do tych profili. Dlatego przy jednej             
i drugiej scianie dostawiamy dodatkowo po jednym profilu CD, oddalonym 
maksymalnie 10 cm od scian. Laczniki bezposrednie mocujemy do sciany 
przy pomocy elementów laczacych, np. kolków rozporowych (w zaleznosci 
od rodzaju podloza). Bardzo wazne jest przyklejenie do kazdego takiego 
lacznika pasków tasmy akustycznej, która równiez w tym przypadku 
wyeliminuje przenoszenie drgan z konstrukcji na sciane i odwrotnie. 
Maksymalny rozstaw pionowy laczników bezposrednich wynosi 90 cm.

Podczas montażu przedścianki pierwsza czynnoscia jest oczywiscie 
wytrasowanie miejsca montazu  konstrukcji z profili UD i CD.

Czynnością kolejną jest przycięcie na odpowiednią długość profili UD, 
stanowiących konstrukcję obwodową, montowaną do ścian, sufitu              
i podłogi. 
Po przycięciu i przed montażem nie możemy zapomnieć o przyklejeniu 
specjalnej samoprzylepnej taśmy akustycznej, zapobiegającej 
przenoszeniu drgań  z konstrukcji na otaczające elementy podłoża. Taśma 
akustyczna powinna zostać przyklejona do wszystkich profili obwodowych.

Po zamontowaniu laczników bezposrednich mozemy przystapic do 
ustawiania profili CD i wstepnego ich ustawienia w pionie.
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Kolejna, bardzo istotna czynnoscia, jest skrecenie uchwytów 
bezposrednich z profilem CD. Czynnosc te wykonuje sie za pomoca 
wkretów LN 3,5, 9,5 mm. Profil CD przy pomocy poziomnicy nalezy ustawic 
pionowo w dwóch plaszczyznach, a nastepnie przy pomocy dwóch wkretów 
skrecic z lacznikiem bezposrednim.

Po wykonaniu konstrukcji przystępujemy do ułożenia dodatkowej warstwy 
materiału izolacyjnego — np. wełny mineralnej (fot. 10). Jest to bardzo 
ważna czynność, mająca duży wpływ na efekt końcowy. Powinniśmy 
używać tutaj wełny o deklarowanej i potwierdzonej badaniami izolacyjności 
akustycznej. Bardzo istotne jest staranne, tzn. „szczelne" ułożenie 
materiału, również w przestrzeni za profilami. Płyty z wełny powinny być 
układane w poszczególnych polach z przesunięciem (przewiązanie jak       
w  ścianie murowanej).

Do tak wykonanej konstrukcji, uzupelnionej materialem izolacyjnym, 
mozemy zaczac przykrecac okladzine z plyt gipsowo-kartonowych, 
gipsowo-wlóknowych Vidiwall, lub specjalnych plyt gipsowo-kartonowych 
Diamant (o zwiekszonej wytrzymałości). Okladzina moze byc wykonana z 
dwóch warstw plyt, co poprawi izolacyjnosc akustyczna i odpornosc me-
chaniczna, przy niewielkim zwiekszeniu kosztów. Plyte przykrecamy tylko 
do konstrukcji pionowej, wykonanej z profili CD. Rozstaw wkretów TN moze 
wynosic maksymalnie 25 cm.

Należy unikać skręcania płyty, stanowiącej okładzinę z profilami UD, 
zamontowanymi do podłogi i stropu, ponieważ skręcenie tych elementów 
powoduje później spękania połączeń płyt. Podobnie postępujemy              
w przypadku profili UD, zamontowanych do ścian bocznych stykających się 
z przedścianką. W tym przypadku dokładamy po jednym profilu CD, o czym 
wspomniano przy montażu konstrukcji.
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Osiągnięcie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy 
wyłączne stosowanie składników sytemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.

Błędy najczęściej popełniane przy wykonywaniu przedścianek

?Skrecanie profili CD z profilami UD za pomoca wkretów.

?Brak zastosowania tasmy akustycznej pod profilami obwodowymi.

?Brak tasmy akustycznej pod lacznikami bezposrednimi.

?Zbyt duzy rozstaw laczników bezposrednich (max. co 90 cm) lub ich brak, co skutkuje  mala  sztywnoscia  elementu  a nawet  powstawaniem              
pózniejszych pekan  okladziny.

?Niestaranny montaz izolacji z welny mineralnej lub szklanej - jej brak miedzy profilami CD i obudowywana sciana.

?Niestosowanie dodatkowych profili CD przy scianach bocznych - jako profili montazowych.

?Przykrecanie okladziny do profili UD - skutkiem sa spekania okladziny.

?Podczas szpachlowania styków: sciana masywna - okladzina przedscianki, zapominanie o stosowaniu tasmy slizgowej, która zabezpiecza przed 
wiazaniem sie masy szpachlowej z tynkiem i okladzina przedscianki. Zwiazanie masy szpachlowej z tynkiem i okladzina przedscianki powoduje, ze 
w polaczeniu miedzy nimi nie ma dylatacji, co sprawia, ze z czasem dochodzi do nieregularnych spekan w naroznikach miedzy sciana                        
a  przedscianką.

Ostatnią czynnością, związaną z montażem przedścianki, jest szpachlow-
anie fug między płytami okładziny. W przypadku szczególnych wymagań 
masą szpachlową szpachlujemy całe powierzchnie płyt. Przy szpa-
chlowaniu najważniejsze jest użycie właściwego produktu, służącego do 
spoinowania płyt, odpowiednie przygotowanie tego materiału i technolo-
gia spoinowania. Jej istotnym elementem jest zbrojenie spoiny tasma         
z wlókna szklanego lub papierowa, ale tasme ta nalezy wtopic w za-
szpachlowaną spoine, a nie przyklejac jej wczesniej do plyty i dopiero 
wtedy przykrywac masa gipsowa.
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Firma Knauf proponuje  dwie  masy  szpachlowe  —  produkt podstawowy  o pole-                  
pszonych parametrach Uniflott (zwiekszona sila przyczepnosci, bardzo elastyczny, material drobnoziarnisty). 
Istotne jest prawidlowe przygotowanie masy — nie rozrabiamy ich mechanicznie przy pomocy wiertarki lub 
mieszadła mechanicznego, lecz zatapiamy materiał w wodzie, przesiewając go i krótko mieszając ręcznie.

Fugenfuller oraz produkt  

Wskazówki


