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C zynnikami decydującymi
o obszarze zastosowania ma-
teriałów budowlanych wy-
tworzonych na bazie gipsu są

duża nasiąkliwość tego surowca oraz
duży spadek wytrzymałości zawilgoco-
nego tworzywa – średnio o ok. 70%
w przypadku stwardniałego zaczynu
gipsu budowlanego w stanie pełnego za-
wilgocenia. W elementach gipsowych
podlegających długotrwałym obciąże-
niom dochodzi do znacznego pełzania
zawilgoconego materiału [1]. Higrosko-
pijność stwardniałego zaczynu gipso-
wego nie jest duża (ok. 2%). Przeszko-
dą w stosowaniu wypraw, okładzin lub
przegród gipsowych w pomieszczeniach
o podwyższonej wilgotności jest więc
nie tyle duża absorpcja wilgoci zawar-
tej w powietrzu, ile możliwość wykra-

plania się wody na powierzchniach ma-
teriałów. W praktyce budowlanej dłu-
gotrwały kontakt z wodą przegród wy-
konanych z gipsu lub wykończonych
materiałem gipsowym może powodo-
wać uszkodzenia powłok malarskich,
rozwój grzybów, a także odspajanie się
okładzin ceramicznych. Bezpośrednią
przyczyną tego typu problemów użytko-
wych jest brak przestrzegania przez eki-
py budowlane podstawowych zasad
technologicznych. Błędy popełniane
na etapie wykonawczym często skutku-
ją koniecznością przyspieszonych prac
remontowych [2].

Tynki gipsowe
Obecnie w naszym kraju najbardziej

popularnym sposobem wykańczania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
są tynki gipsowe wykonywane z goto-
wych fabrycznie mieszanek, dostarcza-
nych na budowę w workach lub w silo-
sach. Wyroby te zaliczane są do grup Bl
(tynk podstawowy) lub B4 (tynk lekki)

wg normy [3]. Najczęściej stosowane są
tynki lekkie, zawierające do 4% perlitu
– składnika mineralnego o bardzo małej
gęstości nasypowej (ok. 150 kg/m³),
wpływającego na zmniejszenie ciężaru
objętościowego i poprawie izolacyjno-
ści termicznej stwardniałej zaprawy,
a przede wszystkim ułatwiającego ob-
róbkę tynku.

Tynki gipsowe wykonuje się w po-
mieszczeniach o zwykłej lub okresowo
podwyższonej wilgotności powietrza
[4, 5]. Do tych ostatnich zaliczane są
m.in. domowe łazienki, w których daw-
niej unikano stosowania gipsu. W ostat-
nich latach zaczęto jednak traktować to
zagadnienie bardziej liberalnie, co zna-
lazło m.in. wyraz w przyjętej w 2005 r.
normie branżowej [6]. W dokumencie
tym wyróżniono cztery klasy środowisk,
o różnej wilgotności, w których dopusz-
cza się stosowanie tynków gipsowych
(tabela 1). W pracy [7] wyróżniono jesz-
cze jedną grupę zawilgocenia, w której
nie dopuszcza się stosowania tynków
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gipsowych (tabela 2). Natomiast w nor-
mie [6] określono sposoby zabezpiecze-
nia tynków gipsowych przed wilgocią
w przypadku każdej klasy środowiska
(tabela 3).

Szczelna powłoka wodoodporna wy-
magana w przypadku klasy W3 powin-
na być wykonana z użyciem środków do
izolacji przeciwwodnej z możliwością
przyklejenia okładzin ceramicznych do
zabezpieczonych nimi powierzchni.
W narożach między ścianami, na styku
ściany i posadzki, a także w miejscach
przejścia przez tynk przewodów instala-
cyjnych stosuje się elastyczne taśmy
uszczelniające (fotografia).

Norma [6] określa dodatkowe para-
metry, jakie powinny spełniać tynki gip-
sowe narażone na działanie dużej wil-
gotności lub na bezpośredni kontakt
z wodą. Ich grubość nie powinna być
mniejsza niż 10 mm, natomiast wytrzy-
małość na ściskanie – nie mniejsza niż
2 N/mm2. W dokumentach normatyw-
nych nie podano jednoznacznej infor-

macji, do których klas środowiska odno-
szą się te wymagania. W naszej opinii,
minimalna grubość tynku 10 mm po-
winna obowiązywać w przypadku klas
W2 i W3, a także tynków, na których bę-
dą wykonywane okładziny ceramiczne,
niezależnie od klasy środowiska. Do

klas W1 i W2 należy stosować warunek
minimalnej grubości 8 mm, podawany
przez producentów mieszanek. Tynków
gipsowych wykonywanych jako podło-
że pod okładziny ceramiczne nie zaleca
się wygładzać, lecz zacierać na ostro.

Tynki gipsowe powinny być wyko-
nywane jednowarstwowo. W razie ko-
nieczności uzyskania grubszej warstwy
wyprawy, w przypadku niektórych pro-
duktów [7] dopuszcza się jej nakładanie
w dwóch cyklach, lecz z zachowaniem
ściśle określonych zasad. Przy nanosze-

niu tynku w dwóch cyklach metodą
„mokre na mokre”, drugi narzut nie mo-
że zostać wykonany po rozpoczęciu
wiązania pierwszej warstwy. W tej tech-
nologii wykonania, ze względu na zasa-
dy fizyki i procesu wiązania gipsu, czas
schnięcia zaprawy znacznie się wydłu-
ża wraz ze wzrostem grubości tynku.
Z tego powodu, w szczególnych przy-
padkach, gdy konieczne jest wykonanie
tynku o grubości 35 – 50 mm, nakłada
się go metodą „mokre na suche”. Wa-
runkiem skuteczności wykonania tynku
tym sposobem jest wyrównanie łatą
pierwszej warstwy zaprawy i zarysowa-
nie jej w celu zwiększenia przyczepno-
ści. Do drugiego nakładania przystępu-
je się po jej stwardnieniu i zagruntowa-
niu preparatem zmniejszającym nasią-
kliwość podłoża. W naszej ocenie spo-
sób ten może być stosowany tylko
w przypadku ścian, w warunkach o zwy-
kłej wilgotności (klasa W0, ewentual-
nie W1) i do tynku niestanowiącego
podłoża pod okładziny ceramiczne, na-
tomiast w pozostałych przypadkach nie
jest dopuszczalne nanoszenie zaprawy
tynkarskiej w dwóch warstwach.

Ściany szkieletowe z płyt
gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe przezna-
czone do pomieszczeń o zwiększonej
wilgotności są impregnowane dodatka-
mi zmniejszającymi wchłanianie wody.
W tym celu stosuje się z reguły środki
silikonowe lub parafinowe. Okładzina
kartonowa płyt jest dodatkowo zabez-
pieczana przed działaniem korozji bio-
logicznej. Norma [8] wyróżnia trzy kla-
sy tych wyrobów o różnym stopniu od-
porności na działanie wody (tabela 4).

Ściany szkieletowe z okładzinami
wykonanymi ze standardowych płyt
klasy A mogą być stosowane w po-
mieszczeniach mieszkalnych, w warun-

PROBLEMY REMONTOWE W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM I OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

11/2022 (nr 603)ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951Xwww.materialybudowlane.info.pl

Tabela 1. Klasy środowisk o zwiększonej wilgotności [6]
Table 1. Environmental classes with increased moisture [6]

Klasa
środowiska Wilgotność powietrza Sposób sprzątania

i czyszczenia
Dopuszczalność

opryskiwania wodą
Przykłady

pomieszczeń

W0 normalna
na sucho, dopuszcza
się sporadyczne
wilgotne przecieranie

nie dopuszcza się pokoje mieszkalne,
pokoje biurowe

W1 podwyższona wilgotne przecieranie nie stosuje się korytarze, klatki
schodowe

W2
chwilowo wysoka
z możliwością
wystąpienia rosy

wilgotne przecieranie
i okresowe czyszcze-
nie na mokro

krótkotrwałe, śred-
nie opryskiwanie
wodą

kuchnie w mieszka-
niach, toalety

W3 okresowo wysoka
z występowaniem rosy czyszczenie na mokro krótkotrwałe, silne

opryskiwanie wodą
natryski w mieszka-
niach, w umywalniach
i łazienkach

Tabela. 2. Dodatkowa klasa środowiska [7]
Table 2. Additional environmental class [7]

Grupa/Klasa
środowiska

Wilgotność
powietrza

Sposób sprzątania
i czyszczenia

Dopuszczalność
opryskiwania wodą

Przykłady
pomieszczeń

W4 trwale podwyższo-
na: rosa, para wodna

codzienne intensyw-
ne czyszczenie

długotrwałe: średnie
do silnego

w zakładach: kuch-
nie, natryski, pralnie

Tabela 3. Sposoby zabezpieczania tynków
gipsowych przed wilgocią [6]
Table 3. Methods of protecting gypsum
plaster from moisture [6]

Klasa
środowiska

Warunki stosowania tynków
gipsowych

W0 nie wymaga się dodatkowych
zabezpieczeń

W1 nie wymaga się dodatkowych
zabezpieczeń

W2
powierzchnię tynku należy zagrun-
tować preparatem zwiększającym
odporność na przenikanie wilgoci

W3 na powierzchni tynku należy wyko-
nać szczelną powłokę wodoodporną

Zabezpieczenie powierzchni tynku gipso-
wego płynną folią i elastycznymi taśmami
uszczelniającymi
Protecting the surface of gypsum plaster with
liquid waterproofing film and flexible sealing
tapes

Tabela 4. Klasyfikacja płyt gipsowo-kartono-
wych pod względem wodoodporności [8]
Table 4. Classification of gypsum boards in
terms of water resistance [8]
Powierzchnio-
we wchłanianie

wody [g/m2]

Całkowite
wchłanianie
wody [%]

Klasa wodood-
porności

brak wymagań A
300 do 10 H3
220 do 5 H2
180 do 2,5 H1
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kach normalnej wilgotności powietrza
(klasa środowiskowa W0 i W1).
W przypadku, gdy ściany w normalnych
warunkach wilgotnościowych są nara-
żone na zachlapanie wodą, np. przy my-
ciu podłogi w strefie cokołowej, propo-
nujemy w takich miejscach stosować
płyty gipsowo-kartonowe impregnowa-
ne klasy H3 lub H2. Przegrody podda-
ne warunkom wilgotnościowym klasy
środowiskowej W2 (kuchnie i toalety)
powinny zostać wykonane z płyt impre-
gnowanych H2, które mogą być stoso-
wane w warunkach wilgotności względ-
nej powietrza nieprzekraczającej 85%
przez 10 h w ciągu doby. Okolice umy-
walek, wanien i kabin prysznicowych
(klasa środowiskowa W3) powinny
również zostać wykonane z płyt H2. Ich
powierzchnię w miejscach występowa-
nia zawilgoceń bezpośrednich należy
zabezpieczyć szczelną warstwą hydro-
izolacji, np. folią w płynie i taśmami
uszczelniającymi w miejscach styku
i przepustów instalacyjnych [9, 10].

Ściany z bloków gipsowych
Bloki gipsowe przeznaczone do po-

mieszczeń o zwiększonej wilgotności
impregnuje się fabrycznie przez dodanie
środków hydrofobowych do zaczynu,
z którego są formowane. Z reguły stosu-
je się do tego celu preparaty silikonowe.
Norma [11] wyróżnia trzy klasy tych
wyrobów o różnym stopniu odporności
na działanie wody (tabela 5).

Aprobata Techniczna [12] dopuszcza-
ła używanie bloków impregnowanych
w pomieszczeniach o wilgotności po-
wietrza podwyższonej okresowo do
85% przez nie dłużej niż 10 h na dobę,
pod warunkiem zabezpieczenia po-
wierzchni ścian przed bezpośrednim
działaniem wody. Natomiast w normie
PN-EN 12859 [11], która zastąpiła tę
aprobatę, nie ma precyzyjnego określe-

nia warunków stosowania bloków im-
pregnowanych. Norma [13] informuje
w punkcie 4.4.2, że bloki gipsowe wo-
doodporne powinny być stosowane
w pomieszczeniach narażonych niere-
gularnie na działanie wody, a także w ra-
zie potrzeby zmywania wodą ściany lub
przylegającej do niej podłogi. Klasę blo-
ków należy dobrać w zależności od
przeznaczenia pomieszczenia oraz od
stopnia narażenia ściany na działanie
wody. Kryteria doboru nie zostały ściśle
określone. Proponujemy stosowanie za-
sad podanych w tabeli 6, bazujących
na klasach środowiska/grupach zawil-
gocenia, jak w przypadku tynków gip-
sowych (tabele 1 i 2).

W pomieszczeniach, w których
w normalnych warunkach eksploatacji
nie przewiduje się występowania dużej
wilgotności powietrza (np. korytarze,
klatki schodowe), lecz może wystąpić
częsty kontakt z wodą podczas mycia
posadzki, zaleca się wykonać pierwszą
warstwę ściany z bloków wodoodpor-
nych klasy H2.

Podsumowanie
Wyprawy tynkarskie, okładziny

z płyt gipsowo-kartonowych i ściany
z bloków gipsowych nadają się do sto-
sowania nie tylko w pomieszczeniach
„suchych”, lecz również o dużej wil-
gotności. Na etapach projektowym
i wykonawczym należy jednak zwró-
cić szczególną uwagę na warunki wil-
gotnościowe, określane zazwyczaj ja-
ko „klasy środowisk”. Szczególnej
staranności wykończenia wymagają
strefy bezpośredniego kontaktu z wo-

dą. Powierzchnie te należy zabezpie-
czyć płynnymi izolacjami przeciw-
wodnymi, wklejając taśmy uszczel-
niające w narożach ścian, na połącze-
niach ścian z posadzką oraz w miej-
scach przejścia przewodów instala-
cyjnych.
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Tabela 5. Klasyfikacja bloków gipsowych
pod względem wodoodporności [11]
Table 5. Classification of gypsum blocks in
terms of water resistance [11]

Kolor
Nasiąkliwość po

2-godzinnym zanu-
rzeniu w wodzie [%]

Klasa
wodood-
porności

Naturalny brak wymagań H3

Niebieski do 5 H2

Zielony do 2,5 H1

Tabela 6. Proponowane warunki stosowania bloków gipsowych w zależności od rodzaju
zawilgocenia pomieszczenia
Table 6. Proposed conditions for the use of gypsum blocks depending on the type of moisture
in the room

Klasa
środowiska Warunki stosowania bloków gipsowych

W0 stosować bloki klasy H3 (zwykłe) bez dodatkowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych

W1 stosować bloki klasy H3, a w razie prawdopodobieństwa częstego zachlapania ściany pod-
czas mycia podłogi, zaleca się wykonanie dolnej warstwy ściany z bloków H3

W2 stosować bloki H2 bez dodatkowych zabezpieczeń przeciwwilgociowych

W3 stosować bloki klasy H2, a w strefach ścian narażonych na bezpośredni kontakt z wodą
izolacje przeciwwodne w płynie oraz taśmy uszczelniające

W4

nie zaleca się stosowania materiałów gipsowych w pomieszczeniach, w których występuje
bardzo częste wykraplanie się wilgoci na ścianach (pralnie, suszarnie). W przypadku natrys-
ków w zakładach pracy, obiektach sportowych itp. można stosować bloki klasy H1. W stre-
fach ścian narażonych na bezpośredni kontakt z wodą stosować izolacje przeciwwodne
w płynie oraz taśmy uszczelniające


