
 

 

 

Instrukcja montażu płyt gipsowych imitujących beton 

 

Narzędzia niezbędne do wykonania montażu: 

• Poziomica tradycyjna lub laserowa 

• Stolik monterski lub podstawka 

• Pojemniki i kuwety 

• Mieszadło elektryczne 

• Ołówek 

• Miarka 

• Szlifierka kątowa z tarczą do betonu (lub diamentową – NIE STOSOWAĆ tarcz „turbo”) 

• Pędzel i wałek (można malować natryskowo) 

• Paca zębata, szpachelka 

• Wiertarka oraz wiertła do betonu 

• Otwornica do drewna 

• Nożyk z wymiennym ostrzem 

 

Materiały niezbędne do wykonania montażu: 

• Klej gipsowy 

• Przekładki dystansowe 

• Grunt głęboko penetrujący  

 

Montaż:  

• Przed przystąpieniem do prac upewnij się, że posiadasz wystarczającą ilość płyt 

• Ułóż płyty w kolejności montażu uwzględniając rozłożenie i ilość porów (staraj się wymieszać 

płyty o różnej porowatości) 

• Sprawdź, czy podłoże do którego będą montowane płyty jest suche, nie pyli się, jest czyste, 

mocne i stabilne, pozbawione starych powłok - NIE WOLNO montować paneli do „starego”, 

nieprzygotowanego podłoża 

• Podłoże zagruntuj gruntem głęboko penetrującym 



• Płyty zagruntuj przed nałożeniem na nie kleju 

• Rozplanuj ścianę wg rysunku i opisu: 

 

 

• Zamontuj wypoziomowaną listwę startową pod pierwszy pełny rząd płyt 

• Ważne: jeżeli nie docinasz płyt od strony podłogi, zalecamy przygotowanie wypoziomowanej 

listwy dystansowej o wysokości 1-3 cm, solidnie przymocowanej do podłoża – będzie 

utrzymywać ciężar paneli podczas wiązania kleju. 

• Płyty kleimy do ściany za pomocą kleju gipsowego (zalecane) lub kleju montażowego 

(dopuszcza się z zastrzeżeniem odpowiednich właściwości) 

• Klej możemy nakładać za pomocą grzebienia na ścianę i na płytę 

• Płyty układaj rzędami – po każdym ułożonym rzędzie sprawdź poziom! W razie potrzeby 

należy przeszlifować górną krawędź. 

Płyty dystansujemy między sobą za pomocą przekładek. Minimalna szerokość szczeliny to  

3-4 mm. Pamiętaj, aby przyklejoną płytę docisnąć równomiernie do ściany przez min. 20 

sekund. 

• Ewentualne docinanie możesz wykonać nożykiem, wykonując kilkukrotny przejazd ostrzem 

po obydwu stronach płyty a następnie odłamując mniejszą część płyty, szlifierką kątową z 

tarczą do betonu lub stołową piłą przesuwną z tarczą do betonu lub diamentową (nie ciąć na 

mokro!!!) 

• Otwory instalacyjne (np. dla osprzętu elektrycznego) zalecamy wykonywać otwornicą do 

drewna (NIE UŻYWAJ UDARU!!!) 

• Po zamontowaniu wszystkich płyt zdejmij listwę startową i uzupełnij brakujące płyty 

uprzednio docinając je na wymiar (chyba, że kleiłeś od samej podłogi). 

 

WAŻNE! 

• Zalecamy pozostawienie listwy startowe na około 5 godzin, gdy użyjesz kleju montażowego 

jego stabilizacja trwa około 24 godzin! 

• W momencie problemów z jakością produktu należy zaprzestać montażu w pierwszej fazie 

ich wystąpienia, czyli nie później niż po trzeciej płycie oraz zgłosić je do producenta 
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