
Kl. I TRW (8) 

Przedmiot: Technologia montażu systemów suchej zabudowy 

Temat 7

Systemy sufitów podwieszanych  – proszę wpisać temat do zeszytu. 

Proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem:

1. Sufit podwieszany pod stropem, wykonany z płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej 
zabudowy  spełnia wiele funkcji:
 jest elementem kształtującym pomieszczenie
 można za jego pomocą zamaskować stare powierzchnię ze spękanym tynkiem i nierówną 

powierzchnię
 można w nim ukryć instalacje (oprócz gazowej, której zabudowę zakazuje prawo 

budowlane)
 można w nim ukryć klimatyzatory, nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne lub elementy 

ogrzewania powietrznego. 
2. Z uwagi na możliwość montażu i gięcia płyt g-k (elastyczność i lekkość płyt g-k) można 

wykonywać oddzielenia na różnych wysokościach (np. między kuchnią a salonem), przy 
zastosowaniu odpowiednich profili i płyt uzyskać krzywoliniowe wyspy z podświetleniami, 
formować uskoki, skosy, łuki i podcienia.

3. Sufity podwieszane można stosować w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach 
jednorodzinnych.

4. Zalety sufitów podwieszanych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zamontowanych 
do konstrukcji nośnej podwieszonej na profilach stalowych:
- szybki montaż fabrycznie przygotowanej konstrukcji
- regulowana wysokość konstrukcyjna sufitu,
- łatwe układanie materiału izolacyjnego (wełny mineralnej),
- łatwy montaż systemowego oświetlenia i kratek wentylacyjnych.

5. Sufit podwieszany wykonany z płyt gipsowo-kartonowych może być elementem izolacji 
akustycznej między kondygnacjami lub częściowo izolacji od dźwięków materiałowych

(tzw. "odgłosów kroków"), możne być wykorzystany jako konstrukcja z izolacją termiczną, 
a zamontowany pod nieogrzewanym strychem może dodatkowo zapobiegać stracie ciepła. 
6. Producenci systemów suchej zabudowy polecają wełnę mineralną jako najlepszy materiał 

izolacyjny, o wysokim wskaźniku izolacyjności cieplnej, akustycznej i w klasie niepalności A1.

Po zapoznaniu się z powyższym materiałem uczeń powinien umieć odpowiedzieć na poniższe 
pytania:
1. Co to jest sufit podwieszany?
2. Jaką rolę spełnia sufit podwieszany (wymienić min. 3 funkcje)
3. Gdzie wykonujemy sufity podwieszane?
4. Dlaczego sufit podwieszany może być elementem izolacyjności akustycznej?
5. Jaki materiał polecany jest jako najlepszy do izolacji w sufitach podwieszanych przez 
producentów?

Treść powyższej notatki należy przepisać do zeszytu lub wydrukować i wkleić. 



Kl. I TRW (8) 

Przedmiot: Technologia montażu systemów suchej zabudowy 

Temat 8

Rodzaje sufitów podwieszanych   – proszę wpisać temat do zeszytu.   

Proszę o zapoznanie się z poniższym materiałem:

1. W skład, dostarczanego przez producentów – systemu suchej zabudowy sufitów wchodzą:
 systemowe profile stalowe,
  zawiesia (wieszaki), 
 inne elementy konstrukcyjne, 
 płyta gipsowo-kartonowa,
 w razie potrzeby materiał izolacyjny (wełna mineralna), 
 paroizolacja (folia), 
 masy szpachlowe i taśmy do spoinowania.

2. Wyróżniamy następujące rodzaje sufitów z płyt gipsowo - kartonowych:
a) sufit podwieszany na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej,
b) sufit podwieszany na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej,
c)  sufit podwieszany na konstrukcji jednokierunkowej (system korytarzowy/przęsłowy)
d) okładzina sufitowa  na konstrukcji mocowanej bezpośrednio do stropu (umożliwia 

zminimalizowanie strat na wysokości pomieszczenia)

a) na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej              b) na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej              c)  na konstrukcji jednokierunkowej

d) okładzina sufitowa na profilach kapeluszowych                                          e)  okładzina sufitowa mocowana uchwytami elastycznymi lub ES

Treść powyższej notatki należy przepisać do zeszytu (rysunki wydrukować i wkleić)  
lub treść całej notatki wydrukować i wkleić.



Po zapoznaniu się z powyższym materiałem uczeń powinien umieć odpowiedzieć na poniższe 
pytania:

1. Z jakich materiałów wykonuje się sufity podwieszane?
2. Jakie rodzaje sufitów przedstawiają poszczególne rysunki?

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących powyższych tematów proszę o kontakt za pomocą
Messengera lub na adres: bsuma@op.pl 

Pozdrawiam serdecznie 
B. Suma 


