Charakterystyka œcian
dzia³owych MultiGips
Œciany dzia³owe MultiGips s¹ wykonywane z p³yt (bloczków)
gipsowych o wymiarach 500mm x 666mm i o gruboœciach 80mm
lub 100mm. P³yty gipsowe maj¹ pióro i wpust na ka¿dym boku.
Wystêpuj¹ w odmianie zwyk³ej (kolor bia³y) i wodoodpornej (kolor
zielony) – dedykowanej do ³azienek.
Sposób budowy œciany MultiGips polega na monta¿u p³yt
gipsowych na klej gipsowy MultiGips, wype³niaj¹c zarówno spoiny
poziome, jak i pionowe, od œcian konstrukcji s¹ dylatowane
przek³adk¹ z korka lub taœmy AkustikPro.
Cech¹ charakterystyczn¹ systemu MultiGips jest brak
koniecznoœci tynkowania œcian. Po monta¿u œciany te zaci¹ga
siê cienk¹ warstw¹ szpachli gipsowej i s¹ gotowe do malowania
lub tapetowania.
ŒCIANY MULTIGIPS A INNE ŒCIANY MUROWANE
Œciany gipsowe MultiGips nale¿y traktowaæ tak jak inne œciany murowane, s¹ wykonywane równie¿
na stropach ¿elbetowych przed wykonaniem posadzek.
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Gêstoœæ objêtoœciowa p³yt MultiGips, które s¹ w ca³ej gruboœci pe³ne, wynosi oko³o 900 kg/m .
Oznacza to, ¿e do zawieszania na œcianie z tych p³yt ciê¿kich przedmiotów stosuje siê podobne ko³ki
jak do innych œcian murowanych, na przyk³ad z gazobetonu. Nale¿y dobraæ dedykowany na dane
obci¹¿enie ko³ek o d³ugoœci mniejszej ni¿ gruboœæ œciany. Przy wierceniu nie nale¿y przy tym stosowaæ
udaru. Dodatkowo uniwersalnoœæ œciany MultiGips pozwala na zawieszanie lekkich przedmiotów, takich
jak obrazki, bezpoœrednio na wbity w œcianê gwóŸdŸ (ocynkowany).
Innym walorem u¿ytkowym œcian MultiGips mo¿e byæ ³atwoœæ przeprowadzenia nowej aran¿acji
wnêtrz, znacznie prostsze i szybsze ni¿ w przypadku œcian murowanych. Jest to system bez nadpro¿y
w otworach drzwiowych, co pozwala na ³atwe wykonanie otworu w œcianie pe³nej w dowolnym miejscu,
za pomoc¹ zwyk³ej pi³y do drewna.
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ zmiany uk³adu œcian, czasem nawet na posadzce (w zale¿noœci od jej
parametrów wytrzyma³oœciowych), w sposób nieuci¹¿liwy, bez technologii mokrej, jak¹ jest tynkowanie
i w sposób bardzo szybki - na drugi dzieñ po monta¿u mo¿na szpachlowaæ œciany, a po 2-3 dniach
pomalowaæ. Takich mo¿liwoœci nie daje œciana murowana.
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Œciany MultiGips wewn¹trz ³azienek pozostawia siê w stanie deweloperskim nie szpachlowane.
Nie ma tu problemu z klejeniem p³ytek po uprzednim zagruntowaniu powierzchni. Czêœci œcian
bez p³ytek w prosty sposób wystarczy przeszpachlowaæ i odmalowaæ. W przypadku œcian murowanych
uzupe³nienie powierzchni tynkiem wi¹¿e siê z karencj¹ przed malowaniem (2-3 tygodnie
w celu wyschniêcia tynku).
PARAMETRY ŒCIAN MULTIGIPS
Izolacyjnoœæ akustyczna dla œciany MultiGips gr. 80mm wynosi Rw = 39dB, a dla œciany gr. 100mm
Rw = 41dB, co oznacza, ¿e z du¿¹ nadwy¿k¹ spe³nione s¹ wymagania normy akustycznej dla przegród
wewn¹trzlokalowych. Potwierdzaj¹ to badania ITB na œcianach pe³nych.
Przegrody Multigips maj¹ te¿ najwy¿sz¹, konieczn¹ przez przepisy przeciwpo¿arowe odpornoœæ
ogniow¹ na poziomie EI180 (3 godziny), co ma znaczenie dla bezpieczeñstwa zarówno konstrukcji,
jak i przebywaj¹cych w budynku ludzi.
Waga powierzchniowa œciany MultiGips gr. 80mm to tylko 72kg/m2 a gr. 100 mm – 90kg/m2.
ŒRODOWISKO
Materia³ na œciany dzia³owe MultiGips, ze wzglêdu na brak metali ciê¿kich, materia³ów organicznych
powoduj¹cych w warunkach wilgotnych powstawanie pleœni oraz znikom¹ promieniotwórczoœæ
naturaln¹, nale¿y do grupy najbardziej ekologicznych i zdrowych materia³ów budowlanych.
Poza tym w pomieszczeniach ze œcianami gipsowymi tworzy siê zdrowy mikroklimat – podwy¿szona
wilgotnoœæ jest wch³aniana przez œcianê, a w warunkach suchych œciana wilgoæ oddaje do otoczenia.
Daje to du¿y komfort przebywania w takich pomieszczeniach.
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