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Nr systemu
Rigips

Aprobata
techniczna

8. Poddasza
a. przegl¹d systemów

Rysunek

Konstrukcja

profil kapeluszowy
NP.-1062/P/99

4.70.03
4.70.13

NP.-1062/P/99

profil CD 60
+ uchwyt ES
NP.-1062/P/99

4.70.16
4.70.07
4.70.17
4.70.08

750

NP.-1062/P/99

AT-15-4456/2000

NP.-1062/P/99

AT-15-4456/2000

400

4.70.08

NP.-1062/P/99

4.70.21

NP.-1062/P/99

bezpoœrednio
do konstrukcji
wiêŸby dachowej

4.71.11

NP.-1062/P/99

³aty drewniane widoczna
konstrukcja wiêŸby
dachowej

* Profile CD 60 Rigips lub CD 60 Ultrastil

EI 60 (R 30)

10 / 30

-

1 x 12,5 / 15

EI 30 (R 30)

2 x 12,5

EI 60 (R 30)

10 / 30

-

1 x 12,5 / 15

EI 30 (R 30)

2 x 12,5

EI 60 (R 30)

10 / 30

-

1 x 20 / 25
1 x 12,5 / 15

EI 30 (R 30)

2 x 12,5

EI 60 (R 30)

10 / 30

-

1 x 20 / 25

13 / 15
23
23
42

13 / 15
23
23
45

13 / 15
23
22
19 / 24

1 x 12,5 / 15

EI 30 (R 30)

2 x 12,5

EI 60 (R 30)

10 / 30

1 x 12,5 / 15

31

12 / 15
22
12 / 15

2 x 12,5

750

42

12 / 15

2 x 12,5

400

23

20 / 25

1 x 12,5 / 15

750

22

13 / 15

2 x 12,5

500

12 / 15

20 / 25

1 x 12,5 / 15

100

28

13 / 15

1 x 20 / 25

750

22

20 / 25

2 x 12,5

750

Minimalna
gruboœæ
zabudowy
[mm]

13 / 15

1 x 12,5 / 15

500
profil C Rigistil
+ uchwyt
bezpoœredni

EI 30 (R 30)

2 x 12,5

1 x 20 / 25

400

profil C Rigistil
+ wieszak do
konstrukcji
drewnianej

1 x 12,5 / 15

2 x 12,5

750

Masa
zabudowy
[kg]

19 / 24

1 x 12,5 / 15

500

400

profil CD 60
+ uchwyt elastyczny

-

1 x 20 / 25

500

4.70.06

Min. izolacja
z dowolnej
we³ny
mineralnej
kamiennej
[mm / kg/m3]

12 / 15

2 x 12,5

400

profil CD 60
+ wieszak
bezpoœredni
lub “klick-fix”

Op³ytowanie

Klasa
odpornoœci
ogniowej*
[min.]

1 x 12,5 / 15

500

4.70.05
4.70.15

Rozstaw
profili
[mm]

500

4.70.02
4.70.12

Maksymalny
rozstaw
krokwi
[cm]

-

1 x 20 / 25

22
19 / 24

33

1 x 12,5 / 15

EI 30 (R 30)

2 x 12,5

EI 60 (R 30)

750
(rozstaw krokwi)

1 x 20 / 25

EI 30 (R 30)

10 / 30

19 / 24

20

500
(³aty o przekroju
30 x 50 mm)

1 x 12,5

EI 30 (R 30)

10 / 30

16

nie dotyczy

400

*

10 / 30

12 / 15
22

Zabudowa poddasza stanowi jednoczeœnie zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji dachu przy dzia³aniu ognia od spodu w klasie R 30 w myœl Rozporz¹dzenia
Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r Dz. U. 75 poz 609 wg. klasyfikacji Ogniowej ITB NP-1326.R.2/02/BW/ZM
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8b. Wytyczne monta¿owe

Kolejnoœæ prac przy monta¿u konstrukcji noœnej

Zabudowa nie wykorzystywanego dot¹d poddasza umo¿liwia
- przy niewielkich nak³adach inwestycyjnych - na znaczne
powiêkszenie przestrzeni ¿yciowej. Do wykañczania takiej
zabudowy firma Rigips poleca u¿ycie p³yt typu GKF, zwanych
potocznie ognioodpornymi lub p³yt Grubas. Konstrukcje
z wykorzystaniem tych p³yt w po³¹czeniu z warstw¹ materia³u

izolacyjnego spe³niaj¹ wymagania w zakresie izolacyjnoœci
cieplnej i dŸwiêkowej oraz ochrony przeciwpo¿arowej do
EI60. Zapewnienie odpornoœci ogniowej (60 minut) stanowi
wa¿ny element bezpieczeñstwa mieszkañców w przypadku
po¿aru.

Rigistil 4.70.07,4.70.17

.10
aks

0 cm

m

jêtka
krokiew
izolacja
termiczna

50 cm
izolacja
termiczna
p³yta Rigips PRO
GKF 12,5 mm

paroizolacja
mur³ata

profil C Rigistil
p³yta Rigips PRO GKF 12,5 mm
profil U Rigistil
p³yta Rigips PRO GKF 12,5 mm
profil C Rigistil
profil U Rigistil
posadzka

System Rigistil umo¿liwia najprostszy i najszybszy z mo¿liwych
sposób wykonania zabudowy poddasza przy jednoczesnym
spe³nieniu wszystkich wymogów stawianych tego typu konstrukcjom.
W tym systemie uchwyty mocuj¹ce profile maj¹ du¿¹ sztywnoœæ w kierunku pionowym, dziêki czemu znakomicie przenosz¹ obci¹¿enia od ciê¿aru p³yt, a jednoczeœnie dobrze amortyzuj¹ poziome ruchy dachu powodowane naporem wiatru
itp. Efektem jest mniejsze niebezpieczeñstwo pojawiania siê
pêkniêæ na po³¹czeniach p³yt. Zatrzaskowe po³¹czenie profili

Uchwyty do konstrukcji drewnianej mocuje siê do boku elementów konstrukcji
dachu (krokwie, jêtki, kleszcze, itp.) za pomoc¹ dwóch wkrêtów do drewna o œrednicy 4 mm i d³ugoœci minimum 35 mm.
Maksymalne wysuniêcie uchwytu poza p³aszczyznê czo³ow¹ krokwi (przy zastosowaniu uchwytu o d³ugoœci 17 cm) wynosi 14 cm, umo¿liwiaj¹c zastosowanie
zawsze dostatecznej gruboœci ocieplenia.
Rozstaw profili okreœlony jest w zale¿noœci od gruboœci zastosowanej p³yty i wymaganej ognioodpornoœci (patrz tabela - “Przegl¹d systemów”).
Skrajne profile mog¹ byæ oddalone od brzegu p³aszczyzny maksymalnie o 10-15 cm
(zalecana mniejsza wartoœæ).
Monta¿ rozpoczyna siê od skrajnych profili (górnego i dolnego) mocowanych
mo¿liwie blisko krawêdzi po³aci.
Przestrzeñ pomiêdzy profilami skrajnymi nale¿y podzieliæ na tyle odcinków, aby
odleg³oœci pomiêdzy poszczególnymi profilami nie przekracza³y dopuszczalnych
podanych w tabeli.
W pewnych przypadkach np. przy oknach po³aciowych, zaistnieæ mo¿e potrzeba
przesuniêcia niektórych profili, co jest mo¿liwe pod warunkiem nieprzekraczania
maksymalnych rozstawów.
Wszystkie profile na po³aci powinny wyznaczaæ jedn¹ p³aszczyznê. Dla u³atwienia
pracy, uchwyty mo¿na pocz¹tkowo mocowaæ jednym wkrêtem. Po sprawdzeniu
ustawienia za pomoc¹ d³ugiej ³aty i ewentualnych poprawkach, mocuje siê je
ostatecznie. Kolejnoœæ monta¿u konstrukcji na poszczególnych p³aszczyznach zabudowy (skos, sufit, œcianka kolankowa) jest w zasadzie dowolna, jednak zdecydowanie ³atwiej jest wyznaczyæ p³aszczyznê skosu dachowego (bez zwichrowania),
je¿eli mo¿na j¹ wymierzyæ w odniesieniu do sufitu i œcianki kolankowej.

i uchwytów daje pewnoœæ prawid³owego zamocowania profili
we wszystkich, nawet ma³o dostêpnych zakamarkach dachu.
Zamocowane profile daj¹ siê ³atwo odpi¹æ, u³atwiaj¹c dostêp
przy uk³adaniu ocieplenia, po czym b³yskawicznie mocuje siê
je z powrotem na w³aœciwe miejsce.
Sztywnoœæ i sprê¿ystoœæ profilu, niezbêdn¹ do takiego sposobu
mocowania, zapewnia specjalny rodzaj g³êbokiego przet³aczania blachy, z której produkowane s¹ profile systemów
Rigistil i Ultrastil.

Monta¿ konstrukcji Rigistil

Mocowanie uchwytów i monta¿ profili
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Kolejnoœæ prac przy wyznaczaniu skosu dachowego

Uk³adanie izolacji termicznej

Warunkiem prawid³owego wyznaczenia
p³aszczyzny skosu jest równoleg³oœæ krawêdzi za³amania miêdzy nim a sufitem
i œciank¹ kolankow¹. Na œciance wyznacza siê liniê poziom¹, która bêdzie przysz³¹ krawêdzi¹ skosu i œcianki. W jednym
koñcu sufitu zaznacza siê miejsce
przysz³ego przeciêcia sufitu i skosu. Za pomoc¹ pionu przenosi siê po³o¿enie tego
punktu na pod³ogê i mierzy siê jego
odleg³oœæ od œcianki kolankowej. Po drugiej stronie pomieszczenia odmierza siê
tê sam¹ odleg³oœæ. Za pomoc¹ pionu znajduje siê na suficie drugi punkt okreœlaj¹cy
liniê krawêdzi. Sznurem z proszkiem znacznikowym odznacza siê liniê na suficie.
W przypadku dachów kopertowych z krokwiami naro¿nymi czy koszowymi, wa¿nym elementem jest po³¹czenie konstrukcji noœnej dwóch p³aszczyzn stykaj¹cych
siê pod k¹tem rozwartym. Koñce profili
ka¿dej z p³aszczyzn musz¹ wchodziæ do
profilu przyœciennego Rigistil. Obydwa
profile przyœcienne skrêca siê w naro¿u
w rozstawie co 40-50 cm tak, by otrzymaæ
miêdzy nimi odpowiedni k¹t rozwarty.
Profili noœnych nie przykrêca siê do profilu przyœciennego.

Podczas prac z we³n¹ mineraln¹ wa¿ne jest odpowiednie
zabezpieczenie bhp (patrz rozdz. 14).
Nale¿y stosowaæ dwie warstwy ocieplenia u³o¿one krzy¿owo.
System Rigistil umo¿liwia zastosowanie izolacji termicznej
w gruboœci przekraczaj¹cej szerokoœæ krokwi o maksymalnie
14 cm, co jest wartoœci¹ wystarczaj¹c¹ nawet w budynkach
energooszczêdnych. Zalecane jest zastosowanie dwóch
warstw: jednej o gruboœci równej szerokoœci krokwi - przy
zastosowaniu wiatrozolacji o wysokiej paroprzepuszczalnoœci
(Sd = 0,2 m) (patrz rozdzia³ 13 d) lub pomniejszonej o szerokoœæ szczeliny wentylacyjnej - przy zastosowaniu jako
wiatroizolacji folii o niskiej paroprzepuszczalnoœci (Sd = 3 m).
Szerokoœæ szczeliny wentylacyjnej jak¹ nale¿y zostawiæ nad

ociepleniem, zale¿y w tym przypadku od d³ugoœci po³aci
dachowej, k¹ta nachylenia dachu i iloœci za³amañ na d³ugoœci
po³aci i powinna wynosiæ od 2,5 do 8 cm.
Drug¹ warstwê uk³adamy poprzecznie w stosunku do
pierwszej, likwiduj¹c w ten sposób wszystkie mostki
termiczne. Jej gruboœæ powinna byæ taka, aby ³¹czna gruboœæ
ocieplenia wynosi³a nie mniej ni¿ 20 cm (dla spe³nienia
obowi¹zuj¹cych kryteriów nie tylko obecnie, ale i w przysz³oœci). Uk³adanie maty izolacyjnej nale¿y przeprowadzaæ
bardzo starannie i szczelnie. Przyciête odcinki powinny byæ
o oko³o 2 cm szersze, aby mog³y siê dobrze zakleszczyæ miêdzy krokwiami. Pozostawienie szczelin miêdzy p³ytami
izolacyjnymi powoduje powstanie mostków termicznych
i mo¿e doprowadziæ nawet do zawilgocenia p³yt gipsowokartonowych przy niskich temperaturach zewnêtrznych,
mimo prawid³owo zamontowanej i szczelnej paroizolacji.
U³o¿on¹ izolacjê podtrzymuje siê wpinanymi profilami Rigistil
(aby u³atwiæ uk³adanie mat izolacyjnych zamocowane profile
po sprawdzeniu ustawienia nale¿y wypi¹æ z uchwytów).
Z regu³y nie ma potrzeby dodatkowego mocowania ocieplenia.

x

wymian

maks.100 cm

profil UW

Konstrukcja œcianki dzia³owej poddasza

Zak³adanie we³ny mineralnej

x

Wyznaczanie powierzchni skosu dachowego

Na poddaszu podzielonym œciankami
gipsowo-kartonowymi, kolejnoœæ prac
przy monta¿u konstrukcji noœnych nie
ma znaczenia, gdy¿ s¹ one od siebie
niezale¿ne. Wa¿ne jest natomiast, aby
p³ytowanie zaczynaæ zawsze od œcianek
dzia³owych, a dopiero potem op³ytowywaæ resztê zabudowy poddasza we
wczeœniej opisanej kolejnoœci.
Pamiêtaæ nale¿y o solidnym mocowaniu
konstrukcji œcianek dzia³owych do konstrukcji dachu.

Demonta¿ profili przed uk³adaniem ocieplenia

profile CW
profil UW
taœma
uszczelniaj¹ca

Paroizolacja, któr¹ nale¿y zamontowaæ po wewnêtrznej stronie ocieplenia przyklejana jest do profili Rigistil za pomoc¹
kawa³ków taœmy dwustronnie klej¹cej. Rozwi¹zanie to nie
powoduje dziurawienia folii i zmniejsza niebezpieczeñstwo
jej rozdarcia podczas monta¿u. W pomieszczeniach wilgotnych jak ³azienki, kuchnie czy pralnie, po³¹czenia miêdzy pasami paroizolacji nale¿y zakleiæ specjaln¹ taœm¹ oferowan¹
w tym celu przez producentów folii. Po³¹czenie folii z otaczaj¹cymi œcianami nale¿y równie¿ wykonaæ bardzo starannie
Zastosowanie jako paroizolacji folii budowlanej czy ogrodniczej jest niedopuszczalne ze wzglêdu na ich zbyt ma³¹ trwa³oœæ.

Przyklejanie folii paroizolacyjnej
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Pokrycie p³ytami

Izolacja

Poprzeczne w stosunku do rusztu p³ytowanie zapewnia na
poddaszu, tak jak na suficie, mo¿liwoœæ prawid³owego
rozstawienia profili na wszystkich p³aszczyznach, jak i wiêksz¹
sztywnoœæ zabudowy. W tym wypadku po³¹czenia poprzeczne
(tzw. krawêdzie ciête) wzmacniane s¹ profilami. Przy rozplanowaniu u³o¿enia p³yt nale¿y uwa¿aæ, aby nie powstawa³y
fugi krzy¿owe. Przesuniêcia poprzecznych krawêdzi p³yt
musz¹ wynosiæ minimum jedn¹ odleg³oœæ miêdzy profilami.
Spoiny wzd³u¿ne na s¹siednich p³aszczyznach musz¹ byæ
przesuniête wzglêdem siebie minimum o 50 cm. Aby uzyskaæ
odpowiednie po³¹czenia sufitu ze skosem dachowym
szczelina miêdzy p³ytami na za³amaniu nie mo¿e byæ wiêksza
ni¿ 1 cm. Dok³adne pasowanie do siebie p³yt na po³¹czeniu nie
jest korzystne, gdy¿ wymaga póŸniejszego powiêkszania
szczeliny przy szpachlowaniu (patrz rozdzia³ 10).
Rozstaw wkrêtów na skosach dachowych i sufitach na
poddaszu wynosi maksymalnie 15 cm.
Kolejnoœæ p³ytowania na poddaszu ma du¿e znaczenie dla
prawid³owego monta¿u. Najpierw p³ytuje siê œcianki dzia³owe
rozdzielaj¹ce pomieszczenia, a nastêpnie sufity i skosy dachowe. Zastosowanie spoiny œlizgowej na spoinach k¹towych
(patrz rozdz. 10) zmniejsza ryzyko pojawienia siê pêkniêæ.

Podczas prac z we³n¹ mineraln¹ nale¿y
stosowaæ odpowiednie zabezpieczenia
bhp (patrz rozdz. 14)
Szczelina wentylacyjna nad we³n¹
mineraln¹ powinna byæ taka jak dla
poprzedniego przypadku.
Przy tym sposobie mocowania profili
wystêpuj¹ miejsca (na za³amaniach po³aci), w których przykrêcenie wkrêtów
z boku profilu jest bardzo k³opotliwe
i wymaga specjalistycznego wyposa¿enia (wkrêtarka k¹towa).

uchwyt ES

Profile kapeluszowe 4.70.02, 4.70.12
Zastosowanie profili kapeluszowych do zabudowy poddasza
umo¿liwia zminimalizowanie gruboœci zabudowy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy wymagana warstwa ocieplenia
jest mniejsza ni¿ szerokoœæ krokwi.
Pracê przy zabudowie poddasza w tym systemie zaczyna siê od
u³o¿enia szczelnie warstwy ocieplenia, która powinna byæ
jednakowej gruboœci na ca³ej powierzchni. Bardzo wa¿ne jest
dobre, szczelne zaizolowanie wszystkich naro¿y, gdy¿ s¹ one
szczególnie nara¿one na zawilgocenie.
Paroizolacja zastosowana po wewnêtrznej stronie zabezpiecza we³nê przed przedostawaniem siê do niej wiêkszej iloœci
pary wodnej z pomieszczeñ, a w konsekwencji przed mo¿liwoœci¹ zawilgocenia ocieplenia. Profile kapeluszowe mocuje
siê wkrêtami do drewna (do mocowania p³yt nie powinno siê

Ok³adzina z profili CD 60 na uchwytach elastycznych lub ES - 4.70.05, 4.70.15, 4.70.06, 4.70.16
Zastosowanie tego systemu jest dopuszczalne w przypadku koniecznoœci
szybkiego ocieplenia poddasza do dalszego prowadzenie prac np. w okresie
zimowym, gdy zapewnienie w pomieszczeniach odpowiedniej temperatury
w inny sposób nie jest mo¿liwe.
Kolejnoœæ prac w tym wypadku jest inna.
Monta¿ rozpoczyna siê od ocieplenia pomiêdzy krokwiami. We³nê mo¿na zabezpieczyæ przed wypadaniem za pomoc¹
“¿mijki” ze sznurka mocowanego zszywkami do czo³a krokwi lub foli¹ paroizolacyjn¹. W drugim przypadku nie jest
wskazane wk³adanie drugiej warstwy
ocieplenia. Nastêpnie w odpowiednich
rozstawach (patrz tabela “Przegl¹d konstrukcji”) do czo³a krokwi montuje siê
uchwyty elastyczne lub ES. Przez zamontowane uchwyty mo¿na przebiæ drug¹
warstwê ocieplenia. W dalszej kolejnoœci przykrêca siê profile do uchwytów
wkrêtami typu “pche³ki”. Po obu stronach profilu powinno byæ wykonane
po³¹czenie dwoma wkrêtami. Profile
powinny byæ od razu montowane dok³adnie w jednej p³aszczyŸnie, gdy¿ póŸniejsze korekty bêd¹ bardzo k³opotliwe
do wykonania. Za pomoc¹ kawa³ków
taœmy dwustronnie klej¹cej nakleja siê
na konstrukcjê dachu foliê paroizolacyjn¹ i przykrêca op³ytowanie. Kierunek
p³ytowania i rozstawy spoin powinny
byæ identyczne jak dla systemu 4.70.07
lub 4. 70.17.

stosowaæ wkrêtów TD czy TN, które z uwagi na du¿¹ twardoœæ
mog¹ zostaæ ukrêcone podczas monta¿u).
Dla uzyskania równej p³aszczyzny przy nierównych wysokoœciach poszczególnych krokwi, nale¿y stosowaæ podk³adki
pod profile o odpowiedniej gruboœci. Profile rozstawia siê tak
samo jak przy systemie Rigistil.
Paroizolacjê mo¿na umieœciæ miêdzy krokwiami a profilami
przyszywaj¹c j¹ do czo³a krokwi lub nakleiæ na profile kawa³kami taœmy dwustronnie klej¹cej. Drugi sposób ma tê zaletê,
ze nie dziurawi siê folii i nie ulega ona przypadkowemu rozdarciu podczas monta¿u. W systemie tym nie stosuje siê ¿adnych profili przyœciennych mocowanych do œcian w p³aszczyŸnie zabudowy. Dalsze etapy zabudowy przebiegaj¹ analogicznie jak dla systemów opisanych wczeœniej.
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y = max 100 cm

3

8

9

6

4

3

5

1
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4.
5.

P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF, GKFI lub GKF gr. 15 mm lub p³yty
Grubas gr. 20 lub 25 mm
Profil sufitowy CD 60
Uchwyt ES do profilu CD 60 d³. 65, 75 lub 125 mm
Wkrêty TN
Wkrêty do drewna

6.
7
8.
9.

Wkrêty “pche³ki” 3,9 x 11 mm
Masa szpachlowa Rigips
Taœma spoinowa
Masa ProFin (szpachlowanie koñcowe)
We³na mineralna kamienna lub szklana
Paroizolacja

2.
3.
4.
5
y = max 100 cm

4

1

6

7

2
6.
7.

P³yty gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mm:
GKB, GKBI, GKF, GKFI lub GKF gr. 15 mm lub p³yty
Grubas gr. 20 lub 25 mm
Profil kapeluszowy
Wkrêty TN
Wkrêty do drewna
Masa szpachlowa Rigips
Taœma spoinowa
Masa ProFin (szpachlowanie koñcowe)
We³na mineralna kamienna lub szklana
Paroizolacja
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Zabudowa poddasza na profilach kapeluszowych

8c. Okno po³aciowe
Zak³ada siê, ¿e okno jest ju¿ zamontowane zgodnie z instrukcj¹ producenta.
Zabudowê w systemie Rigistil F 530 rozpoczyna siê od wykonania zabudowy po³aci dachowej tak, jakby okna w ogóle
nie by³o. Dopiero kiedy konstrukcja noœna dla p³yt jest
gotowa, a profile zamocowane i wyrównane do jednej
p³aszczyzny, zaj¹æ siê nale¿y w³aœciw¹ zabudow¹ okna.
Nale¿y wyznaczyæ tzw. glify czyli p³aszczyzny ³¹cz¹ce okno
z powierzchni¹ zabudowy na skosie dachowym. Boczne
powierzchnie mog¹ byæ do siebie równoleg³e a prostopad³e
do p³aszczyzny okna, lecz ³adniej wygl¹daj¹ nieco rozchodz¹ce siê do wewn¹trz pomieszczenia. Rozszerzenie nie
powinno byæ jednak zbyt du¿e, wystarczy je¿eli ró¿nica
szerokoœci wnêki wyniesie od 2 do 6 cm w zale¿noœci od jej
g³êbokoœci. Górna powierzchnia glifu powinna przebiegaæ
poziomo. Œwiat³o wpadaj¹ce przez okno bêdzie mog³o wtedy
bez przeszkód oœwietliæ najwiêksz¹ powierzchniê pomiesz-

czenia. Dolna powierzchnia powinna byæ usytuowana
pionowo, aby zapewniæ dobr¹ cyrkulacjê powietrza wokó³
okna. Ma to bardzo istotne znaczenie przy niskiej temperaturze zewnêtrznej.
Brak op³ywu powietrza mo¿e doprowadziæ do miejscowego
wych³odzenia p³yty i spowodowaæ jej zawilgocenie lub
skraplanie wilgoci na szybie. Nadmiar wykraplanej wody
sp³ywaj¹c po ramie okna wsi¹kaæ mo¿e w p³ytê gipsowokartonow¹ powoduj¹c jej uszkodzenie. Producenci okien
zalecaj¹ dodatkowo umieszczenie grzejnika pod oknem, aby
uzyskaæ lepszy przep³yw powietrza. Takie usytuowanie
powierzchni górnej i dolnej ma jednak swoj¹ wadê. Tu¿ przy
oknie gruboœæ warstwy ocieplenia jest ma³a, co w efekcie
mo¿e doprowadziæ do wych³odzenia p³yty w tym miejscu
i skraplania siê wilgoci na jej powierzchni. Aby do tego nie
dopuœciæ, górn¹ i doln¹ powierzchniê glifu prowadzi siê
prostopadle do p³aszczyzny okna na szerokoœci 6 do 8 cm,

Konstrukcja na skosie dachowym

Dolny i górny glif

Konstrukcja noœna

Izolacja termiczna i paroizolacja

a dopiero potem za³amuje siê do pionu i poziomu. Uzyskana
w ten sposób grubsza warstwa izolacji przy oknie bêdzie
wystarczaj¹ca.
Wzd³u¿ wyznaczonych linii przebiegu p³aszczyzn glifów
mocuje siê do bocznych powierzchni krokwi profile typu U,
pamiêtaj¹c o uwzglêdnieniu gruboœci p³yty. Miêdzy nie
wk³ada siê odpowiednio przyciête kawa³ki profili g³ównych
tak, by jeden znajdowa³ siê na koñcu przy powierzchni
zabudowy, a dwa przy za³amaniu i jeden przy oknie. Podobnie
postêpuje siê z doln¹ powierzchni¹ glifu.
Teraz mo¿na przyst¹piæ do zrobienia konstrukcji obramowuj¹cej otwór w p³aszczyŸnie skosu tak, by p³yty gipsowokartonowe na krawêdziach by³y dobrze umocowane. Zacz¹æ

nale¿y od wstawienia dodatkowego profilu u góry tu¿ nad
krawêdzi¹ glifu. Profil musi byæ d³u¿szy ni¿ szerokoœæ otworu
i zamocowany na uchwytach do krokwi tak, jak pozosta³e
profile. Podobnie postêpuje siê przy dolnej powierzchni glifu.
Je¿eli okno usytuowane jest tak, ¿e dolny glif przechodzi
w p³aszczyznê murowanej œcianki kolankowej, dolny profil
konstrukcji skosu musi byæ zamocowany jak najni¿ej, aby
znajdowa³ siê najbli¿ej krawêdzi œcianki kolankowej.
Wszystkie profile przechodz¹ce przez œwiat³o okna nale¿y
przyci¹æ tak, by powsta³ otwór o odpowiedniej szerokoœci.
Najlepiej zrobiæ to wyznaczaj¹c miejsce ciêcia na górnym
i dolnym profilu oraz przerysowuj¹c przy pomocy ³aty na
profile poœrednie. Na koñce obciêtych profili nak³ada siê profil
U mocuj¹c go wkrêtami “pche³kami” do górnego i dolnego
profilu dodatkowego. Profilu U nie skrêca siê z profilami
tylko luŸno siê je wk³ada.
Po przygotowaniu ca³ej konstrukcji noœnej mo¿na przyst¹piæ
do uk³adania ocieplenia. We³nê nale¿y u³o¿yæ starannie
i szczelnie., co bêdzie wymaga³o zdemontowania czêœci profili
noœnych, u³o¿enia pierwszej warstwy pomiêdzy krokwiami
i przebicia drugiej warstwy we³ny przez uchwyty mocuj¹ce.
Nastêpn¹ czynnoœci¹ jest zamocowanie folii paroizolacyjnej.
Paroizolacjê dobrze jest zastosowaæ nie tylko w pomieszczeniach wilgotnych takich jak kuchnia czy ³azienka, ale
równie¿ i tych suchych, w których iloœæ pary jest mniejsza, ale
równie¿ powodowaæ mo¿e zawilgocenie ocieplenia.

P³ytowanie skosu

Mocowanie folii do profili stalowych najlepiej wykonaæ za
pomoc¹ kawa³ków taœmy dwustronnie klej¹cej. Na powierzchniach glifów, po³¹czenia folii nale¿y zakleiæ taœm¹ samoprzylepn¹, zalecan¹ przez producenta folii. Do oœcie¿nicy
okiennej foliê przyszywa siê zszywkami tapicerskimi.
P³ytowanie nale¿y zacz¹æ od powierzchni skosu, uwa¿aj¹c, by
po³¹czenie p³yt nie wypad³o w pobli¿u naro¿a okna (nie bli¿ej
ni¿ 15 cm). Je¿eli po³¹czenie p³yt wypada jednak w pobli¿u
naro¿a okna, nale¿y sprawdziæ, czy rozpoczêcie pracy od
drugiej œciany nie umo¿liwi lepszego roz³o¿enia spoin. Je¿eli
i to nie przyniesie rezultatu, pierwsz¹ p³ytê nale¿y przyci¹æ do
odpowiedniej szerokoœci. Otworu na okno nie nale¿y wycinaæ
przed zamocowaniem p³yty, poniewa¿ nigdy nie udaje siê
tego zrobiæ idealnie. Po zamocowaniu p³ytê mo¿na ³atwo
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i dok³adnie przyci¹æ za pomoc¹ pi³y do drewna i no¿a.
Po zap³ytowaniu skosu przyst¹piæ nale¿y do wykoñczenia
glifów. Wykonuje siê to za pomoc¹ odpowiednio przyciêtych
kawa³ków p³yty, przykrêconych do konstrukcji noœnej i wsuniêtych w rowek na obrze¿u okna.
Wa¿ne jest, aby warstwa we³ny na glifie nie by³a zbyt gruba.
Nie powinna byæ te¿ œciœniêta p³yt¹. P³yty nie mocuje siê do
oœcie¿nicy okna a jedynie wsuwa w jej rowek, zmniejszaj¹c
w ten sposób naprê¿enia oddzia³uj¹ce na p³ytê. Pasowanie
p³yt pomiêdzy sob¹ na glifach nie musi byæ zbyt dok³adne.
(patrz rozdz. 10). Tak przygotowana zabudowa nadaje siê ju¿
do szpachlowania.

Uk³ad p³yt gipsowo-kartonowych na poddaszu

Zabudowa poddasza p³ytami gipsowo-kartonowymi

