Комплексні системи на основі гіпсокартонних плит.
Слово «комплект» у перекладі з латинської мови означає «повний», а слово
«система» - ціле. Таким чином, поняття «комплектна система» означає таку
номенклатуру будівельних матеріалів, виробів і кріпильних елементів, при
використанні якої можна домогтися всеосяжного вирішення певного будівельного
завдання. За функціональною ознакою вона поділяється на декілька груп:
перегородки, облицювання, стелі, підлога, мансарди. При цьому номенклатура
елементів, що входять до складу тієї чи іншої комплектної системи, може
змінюватися в залежності від її функціонального призначення, а також вимог ринку.
У загальному значенні складовими комплексної системи, є:
Будівельні матеріали і вироби, (наприклад, які випускає фірма КНАУФ);
Комплектуючі вироби і матеріали виробництва інших підприємств;
Сертифікати та інша документація, що підтверджують екологічну
чистоту матеріалів і відповідність їх якості вимогам діючих нормативнотехнічних документів;
Нормативно-технічна документація;
Інструмент і пристосування для будівельно-монтажних і оздоблювальних
робіт;
Спецодяг;
Інформаційна і технічна документація (інформаційні листи, технічні
листи та рекомендації фірми КНАУФ, брошури, буклети, методична й
інструктивна література);
Опанування в навчальних центрах технічними процесами використання
її продукції та інструменту, виготовлення конструкцій;
Технічний супровід (консультації, рекомендації, технічний нагляд за
використанням робіт);
Реклама продукції.
Виходячи з вище викладеного, «комплексна система» це – набір певних
матеріалів, виробів, технічної і методичної документації та послуг, що забезпечує
виконання будівельно-монтажних і оздоблювальних робіт з використанням сучасних
технологій з метою отримання будівельної продукції з гарантованими високими
якостями.
Говорячи про сучасні технології, ми маємо на увазі не лише наявність новітніх
матеріалів та інструментів, але й сам будівельний процес, при якому фізичні
навантаження його виконавців зведено до мінімуму. Цього часу цілком достатньо для
оволодіння професійними знаннями і навичками з реалізації сухого будівництва. Слід
зазначити, що будівництво називається «сухим» не тільки тому, що раніше
гіпсокартонні плити називали сухою гіпсовою штукатуркою. Це також обумовлено
тим, що сухе будівництво – це не лише сукупність сучасних високоякісних матеріалів
і передових технологій, які значно розширили рамки практичного втілення
найскладніших дизайнерських рішень, але й високопродуктивна, соціально
приваблива праця з використанням високоякісних і зручних інструментів,
пристосувань і машин та досягнення європейської якості кінцевого будівельного
продукту.

Історія гіпсокартону.
Практично кожен житель планети якщо не бачив, то принаймні чув про
гіпсокартон.
Чому цей матеріал користується таким
великим попитом?
Справа в тому, що гіпсокартон має, дуже
багато, позитивних якостей. Основна складова
листа гіпсокартону - це гіпс, який має унікальні
для будівельного матеріалу властивості. Він
міцний і легкий, вогнестійкий, не містить
токсичних речовин і має кислотність,
аналогічну кислотності людської шкіри, що дозволяє використовувати цей матеріал
не тільки в будівництві, але і в медицині, до того ж, він абсолютно безпечний для
навколишнього середовища.
Завдяки всім цим якостям гіпс використовується в будівництві вже не одну
тисячу років.
Гіпс - це природний камінь, який утворився
більше 150 мільйонів років тому в результаті
випаровування стародавнього океану.
У наш час цей камінь знаходиться в надрах землі у
вигляді породи осадового походження декількох
різновидів.
Ще в Давньому Єгипті більше 5000 років тому ним обробляли стіни
похоронних палат в пірамідах. Єгиптяни були глибоко переконані, що такі стіни
будуть існувати вічно. У чомусь вони мали
рацію. Вічно, не вічно, а піраміди стоять до цих
пір, а всередині пірамід можна спостерігати
стародавні фрески, які збереглися до наших
днів.
Пізніше гіпс почали застосовувати
стародавні греки, які були відмінними
будівельниками.
Цей матеріал вони назвали «гіпсос», що
означає «киплячий камінь».

Від греків, разом з численними
досягненнями грецької цивілізації, цей
будівельний матеріал перейшов до римлян. А
вже від римлян, в XV столітті, про гіпс
дізналися в Європі. Так як в ті часи основний
видобуток гіпсу здійснювався в районі
Монмартру, його називали «штукатуркою
Парижа». Саме тоді гіпс став дуже популярним
матеріалом при внутрішньому і зовнішньому
оздобленні будівель.
Сьогодні гіпс використовується не тільки в первісному вигляді, але і в складі
гіпсокартонних, і гіпсоволокнистих плит.
А першим придумав цю технологію, американець Огаст Секкет, який у травні 1894
року, отримав патент на новий вид будівельного матеріалу - лист, товщина якого
складала, 5 мм. Цей лист був зроблений з 10 шарів паперу, які були склеєні гіпсом.
Вже тоді цей матеріал стали називати
гіпсокартонним листом.
Пізніше, на початку ХХ століття, цей матеріал
вдосконалили. Стефен Келлі запатентував лист,
який складався з двох шарів картону і гіпсового
сердечника посередині, а Кларес Утцманн
винайшов загорнутий край.
У Європі перша фабрика по виробництву
гіпсокартону була відкрита в 1917 році в Англії.
Після чого через якийсь час, технологія
виробництва гіпсокартонного листа, потрапила до Німеччини. А вже в Німеччині, два
брати гірських інженера, Карл і Альфонс Кнауф, в 1932 р. створили власну компанію
«Гебрюдер Кнауф, Вестдойче Гіпсверке».
Гіпсокартонні листи сучасного зразка фірма «Knauf» почала випускати в 1958 році, а
роком раніше цю ж продукцію стала випускати шведська фірма «Гіпрок».

Видобуток гіпсокартонного каменю.
На сьогоднішній день виробництво гіпсокартону це високотехнологічний процес. Гіпсовий камінь, з якого
надалі добувають гіпс, а з нього у свою чергу листи
гіпсокартону - видобувають на величезній глибині з
використанням різноманітної спецтехніки і обладнання. А
на поверхню, цей мінерал, доставляють складними

конвеєрними системами.
Процес видобутку досить цікавий, для прикладу взято один з найбільших в
Європі гірничодобувних комплексів, який знаходиться в Новомосковську і належить
компанії «Knauf».
Видобуток гіпсового каменю в
шахті відбувається на глибині 130 м.
Шахта являє собою вертикальний
стовбур, виконаний з чавунних тюбінгів,
діаметром 7,5 м і глибиною 127 м. У
цьому стовбурі шахти встановлена
вертикальна конвеєрна система Pocketlift,
яка створена для того, щоб піднімати
гіпсовий камінь з надр землі на
поверхню. Ця конвеєрна система,
заснована на принципах
високопродуктивних ковшових
елеваторів, які рухаючись зі швидкістю
два метри за секунду, здатні піднімати на поверхню 900 тон каменю за годину.
Крім стовбура шахти, на глибині 130 м, існують підземні тунелі, де працює
спецтехніка, за допомогою якої і
відбувається видобуток гіпсового каменю.
У цих підземних виробках, довжиною
600м, встановлені горизонтальні конвеєрні
лінії, за якими подрібнений камінь,
доставляється до вертикальної конвеєрній
системі, після чого він піднімається на
поверхню, а далі поверхневими
конвеєрними галереями, протяжністю 774
метри, доставляється на виробництво.
Вже на заводі з гіпсового каменю,
виробляють різноманітні сухі суміші для
будівництва, гіпсоволокнисті листи і в
тому числі гіпсокартонні листи.

Виробництво гіпсокартону
Технологічний процес виготовлення
гіпсокартонних листів включає формування на
конвеєрі безперервної плоскої смуги з
перетином заданої форми (в залежності від
необхідної товщини і типу бічних кромок),
шириною 60 або 120 см.
Смуга складається з двох шарів спеціального
картону і гіпсового тіста між ними, бічні
кромки смуги обволікаються краями лицьового шару картону.
Після того як гіпс твердне, відбувається різка смуги на окремі листи, сушка,
маркування і укладання в палети.
Як Ви вже знаєте, гіпсокартон представляє
собою гіпсовий сердечник, всі площини якого,
за винятком торцевих крайок, облицьовані
будівельним картоном.
Для того, щоб листи гіпсокартону були
більш міцними і щільними, до складу
сердечника додають спеціальні компоненти,
які підвищують експлуатаційні властивості
матеріалу.
Наприклад, гіпсовий сердечник арочного
гіпсокартону армують скловолокном, в
результаті, чого даний лист стає значно
міцнішим і не ламається при значному вигині, що дозволяє виготовляти з нього різні
криволінійні елементи.
Внутрішня частина, вогнестійкого гіпсокартону, містить мінеральні волокна і
добавки, що підвищують опір матеріалу до
відкритого вогню. Єдиний матеріал у складі
гіпсокартону, який може горіти, це картон, але
так як між шарами картону знаходиться гіпс і
немає повітря, то картон не горить, а тільки
обвуглюється.
Сердечник вологостійкого гіпсокартону
містить додаткові присадки, які знижують
ступінь поглинання листом вологи, а сам
картон просочений спеціальним
бактерицидним складом - антисептиком, що забезпечує захист від утворення різних

грибків і плісняви.
Всі ці добавки дозволяють розширити асортимент гіпсокартону і залежно
від вимог конкретного об'єкта, використовувати ті листи, які найбільше
задовольняють цим вимогам.

Характеристика та властивості гіпсокартонних листів.
Ще одна дуже важлива властивість гіпсу, а, отже, і гіпсокартону - це здатність
«дихати». Гіпс поглинає надлишкову вологу при підвищеній вологості і віддає її
назад, якщо повітря сухе. Ця властивість гіпсу надає додатковий комфорт присутнім
у приміщенні. У таблиці нижче я наведу основні характеристики гіпсокартонних
листів та короткі коментарі від себе до кожного виду.
Види
гіпсокартону

Найбільш
поширенні
розміри
1200мм х
2000 мм
1200мм х
2500 мм
1200мм х
3000 мм

Коротка
характеристика

Область
застосування

Коментарі від себе

Товщина листа
12,5 мм. Колір
картону світло
сірий.
Маркування
виконане, синім
кольором.

Застосовується для
обшивки стін на
металевий каркас і
клей Perlfix, а також
для облаштування
перегородок,
формування
відкосів, різних ніш
і т. п.

Стельовий
гіпсокартонний
лист

1200мм х
2000 мм
1200мм х
2500 мм

Товщина листа
9,5 мм. Колір
картону світло
сірий.
Маркування
виконане, синім
кольором.

Застосовується для
обшивки стель, в
тому числі і
багаторівневих,
виготовлення
криволінійних
елементів стель,
арок, ніш.

Вологостійкий

1200мм х

Товщина листа

Використовується

Це найбільш часто
використовуваний лист
гіпсокартону, у складі цього
листа немає ніяких
додаткових домішок, крім
базових. Можна сказати, що
це стандартний лист
«базової комплектації».
Даний лист гіпсокартону,
можна так само
використовувати для
виготовлення стелі, деякі
майстри стверджують, що
він кращий, ніж стельовий.
Стельовий лист
гіпсокартону відрізняється
від стінового, тільки
товщиною в 3 мм. У ньому
також немає ніяких
додаткових домішок. Крім
виготовлення стель, даний
лист можна застосовувати
для монтажу злегка
вигнутих перегородок
(радіус вигину яких не
менше 2,5 -3 м). Область
застосування дуже велика, у
багатьох випадках його
можна використовувати
замість арочного
гіпсокартону. Ще один
плюс,що цей лист дешевше
від всіх інших.
За рахунок того, що у складі

Стіновий
гіпсокартон

гіпсокартон

2000 мм
1200мм х
2500 мм
1200мм х
3000 мм

12,5 мм. Колір
картону зелений.
Маркування
виконане, синім
кольором.

Вогнестійкий
гіпсокартон

1200мм х
2000 мм
1200мм х
2500 мм
1200мм х
3000 мм

Товщина листа
12,5 мм. Колір
картону світло
сірий.
Маркування
виконане,
червоним
кольором.

Арочний
гіпсокартон

1200 мм х
3000 мм

Товщина листа
6,5 мм. Колір
картону світло
сірий.

для монтажу в
приміщеннях
підвищеної
вологості, де
зберігає свої
властивості при
умові, що лицьова
частина
вологостійкого
гіпсокартону
захищена,
наприклад:
гідроізоляцією,
грунтовкою,
фарбою, плиткою і
т.п.
Використовується
для монтажу в
приміщеннях з
підвищеними
протипожежними
нормами, для
обшивки камінів,
димоходів і т.п.

Застосовується для
виготовлення різних
криволінійних
елементів, у тому
числі і малого
радіусу.

сердечника присутні
гідрофобні добавки, даний
вид гіпсокартону підійде для
виготовлення стін і стель у
ванних кімнатах, санвузлах
... Облицювання стін з
гіпсокартону керамічною
плиткою і т. п.

У складі сердечника
вогнестійкого гіпсокартону
присутні армуючі добавки.
Картон у звичайного листа
гіпсокартону служить свого
роду каркаса, при загорянні
гіпс не горить, а картон
тільки обвуглюється, але
після того як картон
обвуглиться, лист втрачає
свою міцність і
розсипається. У
вогнестійкого гіпсокартону,
не тільки картон служить
каркасом, але і армуючі
волокна всередині, тому
після того як картон
обвуглиться, лист
продовжує чинити опір
вогню і якийсь час зберігати
свою міцність.
Сердечник, арочного
гіпсокартону, армують
скловолокном, що в
сукупності з його маленькою
товщиною, дозволяє йому
значно вигинатися без
ушкоджень. Ця властивість
дуже корисна при
виготовленні криволінійних
перегородок, арок, стель і
т.п. Присутні й деякі мінуси
даного листа. На мій погляд,
ціна на цю продукцію
невиправдано завищена,
лист арочного
гіпсокартону коштує в два
рази дорожче, ніж інші

листи. За рахунок того, що
товщина складає всього 6
мм, обшивати конструкцію
потрібно в два шари.

Маса стандартного стінового листа гіпсокартону розміром 1200мм х 2500мм
(3м.кв.) складає - 29 кг.

Види профілів і комплектуючих для гіпсокартону
Найбільш часто вироби з гіпсокартонних листів мають «скелет» – міцну
металоконструкцію. Цей каркас збирають з металевих профілів і напрямних всіляких
форм, при цьому поєднуючи їх між собою кріпленням. Часто початківці забудовники
не вміють коректно підібрати якісні матеріали для монтажу. Тому далі ми розповімо
про різновиди профілів, кріплення і комплектуючих для монтажу ГКЛ
(гіпсокартонний лист).

Види профілів і комплектуючих до них
Профіль виготовляється з металевих оцинкованих листів холоднокатаним методом.
Міцними і надійними вони виходять за рахунок саме цинкування, що захищає профіль
від корозії і подовжує його довговічність. Вертикальні частини каркаса під
гіпсокартон називаються несучими, а горизонтальні – направляючими
(стартовими). Отже, розглянемо далі, який саме потрібно профіль для спорудження
конструкції під ГКЛ. Увага! Зазначено буквене позначення профілю TM
BudmonsteR.

Стієчний профіль CD (стельовий)
Це найбільш затребуваний елемент для кріплення металоконструкції при
обшивці стін і стель гіпсокартоном. Ідеально підібрані розміри дозволяють ефективно
використовувати простір у великих і маленьких приміщеннях.

Направляючий профіль для обшивки UD
Металопрофіль UD встановлюють по периметру конструкції в якості
направляючих елементів, які вставляються в несучі профілі. Бажано, щоб напрямні
елементи були з перфорацією для більш зручного монтажу та проходження бура.

Профілі для створення перегородок UW
Це профілі, які призначені для створення напрямних перегородок, і маркуються
буквами UW. Широка лінійка розмірів дозволяє конструювати перегородки різної
товщини.

Профілі для перегородок CW
Даний профіль використовують для спорудження каркаса під час монтажу
перегородок. Ширину профілів підбирають до розмірів стартових елементів. Профіль
для перегородок має всередині спеціальне поглиблення для прокладки кабелів.

Арочні профілі
Для спорудження складних конструкцій, що мають вигини або криволінійні
площині, використовують арочні профілі різної довжини і радіусів.

Додаткові елементи для створення каркаса
У монтажі гіпсокартонних листів застосовують безліч допоміжних комплектуючих.
Деякі з них досить рідко використовуються і багатьом майстрам відомі тільки по
каталогам. Нижче пропонуємо розглянути ті деталі, які найбільш часто
використовують в роботі.

Дворівневий з'єднувач СD профілю Для перпендикулярного закріплення CD
профілів на різних рівнях, використовують спеціальні з'єднувачі. Перед монтажем
розгортка згинається буквою «П», а потім кріпиться на два спеціальних самореза.
Краб для однорівневого з’єднання CD профілю «Краб» – це з’єднувач CD
профілю, який використовується для кріплення деталей на одному рівні. При
навантаженні більше 20 кг / 1 м ² деталь ставлять на два саморіза, а в разі, коли
навантаження менше, то профілі просто замикають.

Прямий підвіс Для спорудження каркаса підвісної стелі застосовують прямий
підвіс для стійкового профілю CD, який прикріплюють до стелі. Деталь згинають у
вигляді літери «П» і прикріплюють на два саморіза. Максимальне навантаження
підвісу – до 40 кг, розмірна лінійка – 7,5-30 см.
Анкерний підвіс (підвіс з тягою) Анкерний підвіс дозволяє змонтувати CD
профіль до стелі, коли мало довжини у прямого підвісу. Для цього тяга підвісу
протягується крізь отвори в пружині, а, власне, підвіс вставляється в металопрофіль.
Довжина тяги становить L 25, 50 і 100 см, а максимальне навантаження – 25 кг.

Поздовжній з’єднувач (подовжувач) CD профілю З назви зрозуміло, що деталь
призначається для збільшення довжини металлопрофільних елементів. При монтажі її
вставляють в профіль з торцевого боку, орієнтуючи вгору рогоподобні виступи. По
краях деталь прикручується саморізами.
Кріплення для монтажу

Саморіз LB и LN 9, 11, 16 Для закріплення прямого підвісу, подовження і
з’єднання різних видів профілів, застосовують: Самосвердлячі саморізи типу LB і
проколюють саморізи LN. Довжини саморізів в міліметрах можна дізнатися,
звернувши увагу на цифри після літерного позначення.
Саморіз TN 25 Для надійного кріплення гіпсокартону до металопрофілю,
використовують саморізи з частим різьбленням. Там, де необхідно прикріпити

багатошарову гіпсокартонну обшивку, використовують саморізи L 35-40 мм. Коли
потрібно приєднати лист гіпсокартону до дерев’яного каркасу, беруть саморізи з
більш довгим кроком різьблення і L 35 мм.
Саморіз з прес–шайбою Саморізи типів LB і LN з прес-шайбами дозволяють
працювати з усіма видами поверхонь. Лінійка довжин у цих саморізів L 9-100 мм, а
найбільш використовувані мають розмір 14 і 16 мм.
Саморіз с нейлоновим дюбелем Там, де необхідно прикріпити до стіни
стартовий профіль, застосовують саморізи типу UW або UD з пластиковим дюбелем.
Анкер–клин Надійне кріплення, яке не розсихається, вологостійке і не схильне
до корозії, довговічне. Анкер-клин призначений для монтажу до стелі анкерних і
прямих підвісів. Хороші показники міцності у металевого кріплення.
Дюбель–цвях Для того, щоб прикріпити каркас з направляючих профілів і
підвісу до бетонних блоків або цегляної стіни, використовують спеціальне кріплення
– дюбелі з головкою у вигляді грибка, Ф 6 мм і L 40-60 мм. Таке кріплення
забивається молотком.
Перед початком монтажних робіт слід придбати різні види кріплення, для
з’єднання між собою будь-яких деталей і елементів конструкції з профілів. Уважно
огляньте профільні елементи для ГКЛ: оцинковане покриття не повинно бути
пошкоджено; їм слід мати рівну форму і вони повинні відповідати заявленим
розмірам.

Кріплення листів сухої штукатурки
ГКЛ і штукатурка залишаються найбільш затребуваними засобами чорнової
обробки і вирівнювання стін. Рішення на користь застосування того або іншого
варіанта повинно прийматися виходячи із стану об’єкта, умови робіт та властивостей
самих матеріалів.
Як і при проведенні будь-яких будівельних робіт, весь процес слід починати
саме з підготовлення. Для цих цілей спочатку виконують підготовку базової основи.
Для чого видаляють з поверхонь конструкцій всі компоненти (шпалери, стару фарбу,
побілку, шматки розчину тощо) і залишки будівельного сміття, а вже після цього
приступають до робіт. Тобто, перед тим як вирівняти стіни гіпсокартоном, слід
провести ряд стандартних процедур.
Далі на етапі підготовки рекомендується зробити грунтування всіх стін, що
піддаються обробленню. Деякі фахівці додатково рекомендують покрити складами
глибокого проникнення і зворотній бік ГКЛ, щоб забезпечити найкраще зчеплення
матеріалів.

Необхідні матеріали та інструменти для приклеювання матеріалу
Для проведення робіт знадобляться:
Клей або гіпсова шпаклівка.
Листи гіпсокартону.
Таз або відро для замішування клею або гіпсової шпаклівки.
Дриль з мішалкою значно прискорить і полегшить процес приготування суміші.
Кельму або лопатка знадобляться для нанесення клею. Для гіпсової шпаклівки
– зубчастий шпатель.
Рівень.
Молоток і дерев'яний брусок або дошка.
Існують три варіанти безкаркасного способу укладання сухої штукатурки
(таблиця 1):
облицювання плитами з гіпсокартону рівних поверхонь;
облицювання плитами з гіпсокартону поверхонь, нерівності яких не
перевищують 20 мм;
облицювання плитами з гіпсокартону поверхонь, нерівності яких перевищують
20 мм.
Таблиця 1.Варіанти улаштування безкаркасного облицювання

Варіанти безкаркасного облицювання

Облицювання плитами з
гіпсокартону рівних
поверхонь

Стан
поверхні
базової
стіни

Поверхня
рівна

Спосіб
кріплення ГКП

Кріплення
здійснюється
шпаклювальною
сумішшю
"Фуген"

Облицювання плитами з
гіпсокартону поверхонь,
нерівності яких не
перевищують 20 мм

Облицювання плитами з
гіпсокартону поверхонь,
нерівності яких перевищують
20 мм

Поверхня
має
нерівності
до 20 мм

Кріплення
здійснюється
монтажним
клеєм
"Перлфікс"

Поверхня
має
нерівності
понад 20
мм

Кріплення смуг
до основи
здійснюється
шпаклювальною
сумішшю
"Фуген".
Кріплення ГКП
до смуг на стіні
- монтажним
клеєм
"Перлфікс"

Укладання сухої штукатурки по рівних основах
Для укладання сухої штукатурки комплектної системи С 611 фірми «Кнауф» по
рівних основах, таких як бетон, використовують ГКП завтовшки 9,5 мм, 12,5 мм або
комбіновані плити, кріплення яких здійснюється за допомогою клею «Кнауф Фуген».
Схему (вертикальний переріз) системи за цим варіантом наведено нижче (рис. 1.6.2).

Рис. 1. Схема (вертикальний переріз) укладання сухої штукатурки по рівних
основах системи:
1 — клей-шпаклівка «Фуген»; 2 — ГКП

При товщині ГКП 9,5 мм клейову суміш наносять зубчатою кельмою чотирма
тонкими смугами по периметру і посередині або суцільним тонким шаром на тильну
сторону плити, укладеної лицьовим боком униз на очищену поверхню підлоги,
переносного робочого столу або на будь-яку підставку (рис. 2.).

Рис. 2. Нанесення на тильний бік ГКП шпаклівки «Фуген» зубчастим
калібрувальним шпателем
Для інших плит достатньо нанесення трьох смуг. Після нанесення шпаклівки ГКП
піднімається робітниками, встановлюється на підкладки, укладені під стінку, для
утворення 10—20 мм зазору з підлогою, притискається до стіни і вирівнюється за
допомогою виска або рівня. Підкладки видаляються з-під ГКП лише після
затвердіння клею. Зазвичай ГКП можна вирівнювати до того моменту, доки розчинна
суміші не почне тужавіти. Гіпсокатонні плити слід установлювати впритул одна до
одної. В ході робіт слід намагатися встановлювати поспіль не менше двох, а краще
трьох ГКП на розчині з одного замісу. Правильність установлення цих ГКП
рекомендується вивіряти одночасно.
Укладання сухої штукатурки по нерівних основах (з нерівностями до 20 мм)
Приклеювання ГКП або комбінованих ГКП заводського виготовлення до
нерівних поверхонь стін (нерівності до 20 мм), зведених з цегли, різних стінових
блоків або змішаної кладки потребує нанесення більш товстого шару гіпсового клею.
Для цього використовують гіпсовий клей «Перлфікс», який кельмою наносять по
периметру і по середині ГКП купками через 30—35 см. Уздовж поздовжніх кромок та
краю ГКП, з боку підлоги, клейові купки наносять близько або майже впритул одна
до одної, заввишки 3—4 см (рис. 1.6.4).

Рис. 3. Нанесення клею «Перлфікс» на тильну сторону гіпсокартону
Після нанесення на тильну сторону ГКП клею «Перлфікс» плиту піднімають та
притискують до стіни. Також для цієї операції зручно скористатися пристроєм для
монтажу ГКП до стіни (опора монтажна) (рис. 4), яка є важелем з фіксатором,
служить для утримання ГКП у вертикальному положенні під час тужавіння гіпсового
клею.

Рис. 4. Пристрій для монтажу ГКП до стіни (опора монтажна)
У будь-якому випадку гіпсокартонні плити слід установлювати на 12 мм вище
підлоги. У вузьких важкодоступних місцях клей можна наносити безпосередньо на
стіну. Доки «Перлфікс» не затужавів (приблизно 10 хв.), просторове положення
плити можна корегувати за допомогою гумового молотка та дерев’яного бруска. Під
час робіт, як і в попередньому випадку, необхідно встановлювати не менше трьох
ГКП поспіль на клеї з одного замісу з одночасним їх вивірянням під рівень або висок
(рис. 5).

Рис. 5. Вирівнювання змонтованих гіпсокартонних плит за допомогою рівня
Схему (вертикальний переріз) системи за даним варіантом наведено нижче
(рис.6).

Рис. 7. Схема (вертикальний переріз) укладання сухої штукатурки по нерівних
основах (з нерівностями до 20 мм):
1 — клей «Перлфікс»; 2 — ГКП; 3 — розподільча смуга; 4 — шпаклівка

При встановленні ГКП або комбінованих ГКП на підкладки не можна залишати
порожнини у швах, оскільки після їхньої обробки (шпаклювання) на цій ділянці стику
можуть утворюватися тріщини.
Укладання сухої штукатурки по нерівних основах (з нерівностями понад 20 мм)
На поверхні базової стіни (муру з нерівних каменів, зі змішаної кладки або з
бетонних, шлакобетонних блоків, з вапняку-черепашняку тощо) формується рівна
опорна поверхня зі смуг ГКП завширшки близько 100 мм. Приклеюють смуги до
поверхонь стін клеєм «Перлфікс». Спочатку приклеюють горизонтальні смуги біля
підлоги та стелі, потім приклеюють вертикальні з кроком 600 мм та вирівнюють за
допомогою рівня. Як і в попередніх випадках, між крайніми смугами і поверхнями
покриттів (підлоги та стелі) слід залишати зазори в 10—20 мм. Відстань між осями
симетрії вертикальних маякових смуг має не перевищувати фактичні розміри ширини
ГКП.
На приклеєний до стіни «каркас», сформований зі смуг ГКП, або ж на тильний бік
ГКП наносять зубчастим калібрувальним шпателем тонкий шар шпаклівки «Фуген»,
після чого ГКП притискають до каркасу і вирівнюють отримане облицювання
правилом. При улаштуванні сухої штукатурки цим способом, як і в попередньому
випадку, не можна допускати утворення пустот у швах.
Схему (вертикальний переріз) системи за даним варіантом наведено нижче
(рис.8).

Рис. 8. Схема (вертикальний переріз) улаштування сухої штукатурки по
нерівних основах (з нерівностями понад 20 мм):
1 — смуга ГКП; 2 — клей «Перлфікс»; 3 — клей-шпаклівка «Фуген»; 4 — ГКП; 5 —
розподільча смуга; 6 — шпаклівка

Як альтернативне рішення кріпленню ГКП гіпсовим клеєм суха штукатурка може
бути виконана по наявній штукатурці, старому пофарбуванню або шпалерах шляхом
її приклеювання будівельним клеєм до вирівнювальних (маякових) смуг з ГКП
завширшки 100 і завтовшки 12,5 мм, установлених на гіпсову постіль та додатково
закріплених до стіни дюбелями. Умовою виконання такого кріплення ГКП є сухі, не
пошкоджені матеріали стін, що підлягають опорядженню. Наносити купки або
валики гіпсового клею можна і безпосередньо на поверхні, які підлягають
облицюванню, а потім вже приклеювати ГКП або заготовки з них.

Кріплення ГКЛ і ГКП до елементів каркаса
На каркас з оцинкованих профілів. Дозволяє отримати ідеальну поверхню
при будь-якій кривизні. Профілі кріпляться на спеціальні фіксатори. З них збирається
каркас – стійки і перемички – лицьова частина яких лежить у одній площині. Так як
гіпсокартон знаходиться від основної стіни на пристойній відстані, між ним і стіною
можна укласти комунікації і електропроводку. Ще один плюс цього варіанту –
можливість укладання утеплювача або звукоізоляції. Мінус каркаса з профілю – без
утеплювача він дуже добре проводить звуки: якщо вдарити по обшивці стіни, звук
виходить, як по барабану.

Каркас з профілів під гіпсокартон

На каркас з дерев'яних брусків. Збирається він за схожим принципом – зі
стійок і перемичок, але кріпиться безпосередньо до стіни. Занадто великі перепади
компенсувати складніше: доведеться шукати спочатку самі виступаючі частини стіни.
Потім є два варіанти: перший – орієнтуватися на них, підкладаючи всюди додатково
бруски, другий – спробувати зменшити перепад, стесати самі виступаючі частини.
Основний недолік кріплення на дерев'яні бруски в тому, що якщо використовувати
недостатньо сухі (з вологість вище 15-20%), їх при висиханні може «повести» через
що перекоситься вся конструкція. Також існує ймовірність ураження деревини
шкідниками або грибками. Незважаючи на це, в деяких регіонах популярнішим цей
спосіб, так як у них ціни на пиломатеріали нижче, ніж на профілю.

Каркас під гіпсокартон з бруса
Якщо необхідно стикувати листи по висоті, розташовуйте стики так, щоб не
виходила довга поздовжня лінія. Листи укладають врозбіжку або із зсувом. При
цьому бажано, щоб зміщення було не менше 40-60 см. Довгі стики – найімовірніші
місця появи тріщини. Зрушуючи шов, ви практично з 100% вірогідністю від тріщини
позбудетеся (приклад укладання листів дивіться на малюнку).Якщо стіна
обшивається двома шарами гіпсокартону, то зсуваються ще й вертикальні шви. Лист,
що знаходиться зверху, повинен бути встановлений так, щоб стик нижнього припадав
на його середину (зрушення на половину ширини – 60 см).

Правила укладання листів гіпсокартону
Чим кріпити і з яким кроком?
При установці лист притискають до каркаса і закріплюють за допомогою
шуруповерта та спеціальних саморізів з плоскими головками. Якщо каркас зібраний з
металу, беруть саморізи TN25 (3,5х25 мм). У магазинах їх так і називають «для
гіпсокартону». Довжина – 25 мм, колір – чорний (частіше ламаються) або білий. Для
каркаса з дерева підбирають близькі за розміром з самої плоскою головкою: менше
буде шпаклівки. Важливо при монтажі кріплення закриття на потрібну глибину:
капелюшок повинна бути втоплена в лист, але при цьому картон не повинен
порватися. Також необхідно щоб встановлювався саморіз строго перпендикулярно до
площини листа: так менше шансів пошкодити шар картону, який в цій конструкції
відповідає за жорсткість.

Як правильно кріпити гіпсокартон. Про те, як можна спростити роботу і
зробити так, щоб саморіз йшов на потрібну глибину, дивіться відео. При складанні
каркаса на суцільній стіні відстань між стійками повинно бути не менше 60 см. Тоді

виходить, що кожен лист кріпиться до трьох вертикальним профілями: два по краях і
один в середині. При цьому край листа припадає на середину профілю.

Два листа стикуються точно посередині профілю.
Відступивши від краю 10-12 мм, вкручують саморізи. Їх можна ставити, як на
малюнку вище один навпроти іншого, а можна – зі зміщенням, як на малюнку нижче.
Крок установки – 250-300 мм. Кріпляться по периметру і по середньому профілем.
Перегородка з гіпсокартону

Встановлювати перегородку трохи складніше, тому опишемо процес по
кроках з фото. Спочатку розмічають місце установки перегородки. Найпростіше
це зробити за допомогою лазерного будівника площини (лазерний рівень). Ця
пряма наноситься на стіни, підлогу і стелю. Якщо лазерного рівня немає,
доведеться використовувати звичайний будівельний (хорошої якості) і схил.
Спочатку розмічають лінію на підлозі – це найлегше. Потім, за допомогою рівня,
перенести її на стіни. Якщо обидві лінії на стінах вертикальні, що з'єднує їх пряма
повинна знаходиться прямо над лінією на підлозі. Так це чи ні, можна перевірити
за допомогою схилу, опустивши його з позначки на стелі до лінії підлоги.

Розмітка перегородки з використанням рівня і схилу. Необхідно домогтися
ідеального збігу – від цього залежить якість всіх робіт.
Збірка каркасу

Будемо розглядати збірку каркаса з оцинкованих профілів. За наміченої лінії
на підлозі і стелі встановлюється напрямні профілі. Він має маркування UW або
ПН – профіль несе. Кріпляться найчастіше дюбелями – 6 * 40 мм або 6 * 60 мм,
відстань між двома дюбелями – 30 - 40 см. ПН-профіль має стандартну глибину
(висоту стінок) – 40 мм, але може бути різної ширини 50 мм, 75 мм або 100 мм.
Від ширини несучого профілю залежить товщина перегородки, а також те, якої
товщини утеплювачів або звукоізоляційних матеріал (можна туди закласти).

Загальна будова каркаса для перегородки
В напрямні профілі вставляються несучі – стійкі. Їх маркують CW або ПС –
профіль стієчний. Відрізняється він від направляючого наявністю додаткових
поличок на стінках. Ці полички роблять його більш жорстким, підвищуючи несучу
здатність. Ширина стієчних профілів залежить від ширини несучих: вони повинні
бути однаковими. Тобто стійкі повинні бути тієї ж ширини. Саме між ними потім
встановлюють утеплювач.

Вузол стикування направляє та несе профілів

Стійки до напрямних кріпляться двома способами. Перший використовується в основному професіоналами. Вони працюють «Просекатель» – спеціальним
інструментом, який прориває і загинає в сторони метал, скріплюючи дві деталі.
Будівельники-любителі при самостійній роботі з гіпсокартоном, кріплять на
«блішки» (ще називають клопами і насінням) – невеликі саморізи з гвинтом в
нижній частині – TEX 9,5 (3,5 * 9,5 мм). Вони просвердлюють метал самі,
прискорюючи процес складання (не потрібно засвердлювати отвори). Стійки
кріплять з кожного боку не менше ніж на два саморіза. Один момент: якщо ви
ставите перегородку в багатоповерхівці або на першому поверсі свого будинку, то
разом стику стійки і стельової направляючої, покладете спеціальну плівку або
якийсь матеріал, який запобігає появі скрипу. Коли люди ходять, виникають
коливання, що передаються профілів, через що вони труться і виникає скрип.
Другий варіант – робити стійки на 1 см коротше. Він більш правильний: усадка
будинку передбачена і неприємних звуків немає. Крок установки стійок – 60 см
або менше. Це відстань обумовлено шириною листа гіпсокартону, яка стандартно
дорівнює 120 см. Як вже говорили раніше, виходить, що кожен лист кріпиться до
трьох стійок. Ось і виходить, що між вертикалями має бути 60 см. Якщо проміжок
між двома стійками більше 60 см, але менше 120 см, між ними посередині все
одно ставлять вертикальний профіль, інакше ця ділянка буде «бухтіть» – лист буде
хитатися і прогинатися. Ще один момент: першу стійку кріплять до стіни трохи
ближче – перший лист буде кріпитися до всієї площині крайнього профілю, тому і
відстань повинна бути трохи менше – 57,5 см.

Відстань між стійками каркаса перегородки з гіпсокартону

Профілі, до яких будуть кріпитися двері або вікна бажано посилити.
Найпростіше це робити за допомогою дерев'яного бруска відповідного розміру.
Його вставляють всередину, і кріплять на пару саморізів. Використовувати
потрібно суху деревину, щоб брус не покрутило. Після того, як всі стійки
виставлені і закріплені, конструкції надають велику жорсткість за допомогою
перемичок – горизонтально встановлених шматків стієчних профілів. Їх роблять
одним з трьох способів, запропонованих на фото. Найпростіше виготовляються і
легко монтується третій варіант.

Як зробити перемички з профілю для каркаса
Перемички розташовують зазвичай на тій висоті, де будуть стикуватися два
листа. Їх краю обов'язково закріплюються, так що перемички там необхідні. В
іншому – з кроком 60-80 см. Якщо стіна велика – ставте через 60 см, якщо
маленька, досить 80 см. Обов'язкові поперечки над дверима прорізу: на по висоті
дверної коробки. Їх теж бажано посилити, вклавши всередину дерев'яний брусок.
Прокладка комунікацій

Після установки всіх поперечок, можна приступати до прокладання
комунікацій і електропроводки (якщо таке передбачено в плані). Бажано все
електричні дроти монтувати в гофрорукаві. Якщо перегородку ставите в
дерев'яному будинку або на дерев'яний каркас, він обов'язково повинен бути
металевим. У будинках з негорючих матеріалів, в стінах з гіпсокартону на каркасі
з оцинкованої сталі, допускається використання пластикових гофрорукаві з
негорючого сировини (є позначка «НГ»).
Обшивка гіпсокартоном і тепло / звукоізоляція

Після прокладки комунікацій приступають до монтажу гіпсокартонних
листів. Їх монтують також, як і при обшивці. Обшивка стіни з гіпсокартону
починається з одного боку. Потім, з іншого боку між профілями (брусками)
каркаса встановлюють утеплювач і / або звукоізолятор. Після його монтажу
зашивають стіну ГКЛ з іншого боку. Утеплювач для стін і перегородок з
гіпсокартону використовують звичайний:
Мінеральні вати. Це скловата, шлаковата або кам'яна вата (краще –
базальтова). Найбільш екологічно чисті – без формальдегіду – бзальтовие мати. З
ними працювати простіше, ніж з скловатою – не потрібні засоби захисту шкіри і
дихальних шляхів, вони менше бояться вологи, ніж шлаковата, легко ріжуться і
добре тримаються враспор, без додаткового кріплення через високої щільності. Їх
мінус – висока ціна. Найдешевший з цих утеплювачів – шлаковата, середній за
ціною – скловата, а кам'яна – найдорожча.

Плити базальтової мінеральної вати легко укладаються
Пінопласт. Для отримання хороших показників по звуко- і тепло-ізоляції
досить шару в 5-7 см (щільність від 35 кг / м 3). Він дешевий, легко монтується,
відмінно зберігає тепло і погано проводить звуки. Недоліком є те, що його люблять
гризуни і при горінні він виділяє токсичні речовини.
Пінополістирол. Один з видів пінопласту. Відрізняється закритою формою
осередків, завдяки чому має ще кращі характеристики: він більш щільний, має
відмінні теплоізоляційні властивості і добре гасить звуки, його не люблять гризуни,
на ньому не розвиваються грибки. Ріжеться ножівкою, встановлюватися може
враспор. Горіння не підтримує. Мінус – висока ціна. В принципі, можливе
використання інших утеплювачів, але перераховані – найбільш популярні.

Як різати гіпсокартон
Роблячи стіни з гіпсокартону , вам доведеться кроїти листи: далеко не
завжди вони стають цілком. Гіпсокартонні плити всіх видів легко піддаються
обробці, яку можна вважати нескладною за наявності спеціальних інструментів:
Косинець. Цей інструмент використовується, насамперед, для розмітки кутів.
Конструктивно пристосування досить просте і являє собою лінійку певної довжини,
вмонтовану в металеву основу. З його допомогою також можна контролювати
прямокутність тих чи інших елементів.

Розкрій матеріалу здійснюється за допомогою будівельного ножа або
призначеного безпосередньо для гіпсокартону ріжучого інструменту.
Ніж для різання листів. Для підрізання верхнього картонного прошарку ГКЛ
використовують спеціальні ножі.

Різак вузький. Пристрій необхідний для того, щоб можна було відрізати від
повноформатного листа смугу, ширина якої не перевищує 120 мм. Такий розкрій
здійснюється за рахунок двох дисків, одночасно розрізаючих матеріал з обох сторін.

Деякі моделі подібних пристроїв оснащені додатковою рукояткою, що робить їх
більш зручними в роботі.

Різак широкий. Діє за тим же принципом, однак використовується для
відрізання більш великих шматків гіпсокартону. Допустима межа ширини листів в
даному випадку складає 630 мм. В той же самий час різання звичайним ножем дає

практично такі ж результати, чим зумовлений досить низький попит на подібні
пристрої.

Ручна ножівка. Для створення прямокутних отворів або елементів зі
складними формами знадобиться ножівка з мінімальною шириною полотна і
дрібними зубами. Такі інструменти виготовляють спеціально для роботи з ГКЛ.

Рубанок обдирний. Інструмент являє собою різновид рашпіля, за допомогою
якого обробляються крайки обрізання листів, що дозволяє вирівняти їх і добитися
ідеальної гладкості. Інструмент передбачає використання змінних полотен, установка
яких здійснюється за допомогою ослаблення і затягування натяжного гвинта.

Кругова фреза. Спеціальна насадка для дрилі дозволяє робити в гіпсокартонні
стандартні отвори, необхідні для монтажу різних комунікаційних елементів. Такі
вироби здебільшого продаються наборами і мають різний діаметр, що дає можливість
підібрати фрезу для конкретної мети.

Балеринка для ГКЛ. За допомогою даного інструменту також створюються
отвори. При цьому передбачається їх змінний діаметр, який може змінюватись в
діапазоні 12-320 мм. Пристрій складається з алюмінієвого корпусу і особливо
міцного ріжучого елемента у вигляді ролика, виготовленого з твердосплавних
матеріалів.

Голчастий валик. Дане пристосування застосовується виключно в тих
випадках, коли потрібно надати матеріалу арочну форму або створити інший вид
викривленої поверхні. На лист гіспокартону наносять воду, яка в процесі
перфорування проникає безпосередньо в тіло гіпсового шару. Глибина отворів
складає 5-7 мм, а діаметр їх коливається в межах 2-3 мм. При цьому увігнутою
повинна бути саме та сторона, на якій робляться поглиблення.

Ножиці по металу. Інструмент знадобиться в процесі різання профілю. Це
відмінна альтернатива ножівки по металу, з якою не завжди зручно працювати в
певних умовах.

Електроінструменти. До них, насамперед, відносяться болгарка, електролобзик
здатні в деяких випадках значно спростити роботу. Також не зайвими будуть

електроножиці невеликих розмірів, що дозволяють дістатися до важкодоступних
місць.
Інструмент для монтажу профілів і листів проколювач профілю. У
металевому каркасі часто доводиться проколювати отвори, необхідні для прокладки
різних комунікаційних елементів. Інструмент може проробляти отвори діаметром 25
мм у профілі товщиною 1 мм.

Кліщі для скріплення профілю. Дане пристосування використовується для
скріплення профілю при монтажі каркаса. Воно дозволяє з’єднувати профілі за
методом просічки з вигином, не застосовуючи додаткові кріплення. Для надійності
фіксації зазвичай роблять кілька насічок, відстань між якими становить близько 5 мм.
При цьому порівняно з використанням заклепок, поверхня каркаса залишається
ідеально гладкою.

Кутовий просікач. Призначений для скріплення металевих захисних профілів
на зовнішніх кутах перегородок з гіспокартонних листів. Зазвичай у продажу він
додатково комплектується гумовим молотком. Фіксація ПУ-профілів відбувається
механічним способом.
Перфоратор. Знайомий практично кожному чоловікові інструмент,
застосовуваний для свердління отворів в різних будівельних матеріалах, включаючи
ГКЛ і ГВЛ. Знадобиться, перш за все, для свердління отворів по дюбелю при фіксації
профілів, а також при установці розеток і вимикачів. Для свердління металевих
елементів конструкції рекомендується використовувати спеціальні свердла з
конічною заточкою.

Шуруповерт. Оскільки при роботі з цим інструментом є можливість
відрегулювати момент загвинчування, випадково зіпсувати монтуємий гіпсокартон
практично неможливо. Електродвигун буде своєчасно зупинений. Вдосконалені
моделі, створені спеціально для роботи з ГКЛ, відрізняються швидкістю обертання,
яка досягає 4000 об/хв.

Це дає можливість швидко і без особливих зусиль вкручувати саморізи в
металеві елементи конструкції. У таких інструментах передбачений ступінчатий
спосіб регулювання глибини загвинчування. Сьогодні можна придбати як мережевий,
так і акумуляторний шуруповерт, а також всілякі набори біт.

І дерев'яний брусок довжиною пару метрів, але він не обов'язковий, просто з
ним простіше. От і все. Електролобзик може знадобиться, під час вирізання
вигнутих ліній, але буде дуже багато пилу.
Послідовність дій така:
проводимо олівцем на лицьовій стороні лінію, по якій потрібно
відрізати гіпсокартон;
прикладаємо по лінії лінійку (брусок, дошку) і розрізаємо картон
канцелярським ножем;
під лінію розрізу підкладаємо брусок;
по коротшій стороні постукуємо долонею, через що гіпс ламається по
лінії розрізу;
ламаємо лист по всій довжині різу;

загинаємо відламаний шматок, розрізаємо залишився цілим картон.
Все дійсно дуже просто. Основне завдання: правильно розмітити. Далі
проблем не буває (якщо тільки лист не битий).
Не всі тонкощі можна описати, деякі краще побачити. Відео, в яких є
особливості роботи з гіпсокартономhttps://www.youtube.com/watch?v=Y_HPIa1mUe8 . В
основному вони стосуються складання каркаса з профілів
https://www.youtube.com/watch?v=AMOJUDTm_dM. Це дійсно найбільш трудомістка частина. І
від того, наскільки правильно буде зроблений каркас, залежить наскільки рівною
буде стіна або перегородка. https://www.youtube.com/watch?v=JNXp60pbTyY . Все цілком
доступно, можна брати за основу і будувати стіни з гіпсокартону.

Шпаклювання швів гіпсокартону паперовою, скловолокною,
самоклеючою стрічкою.
Чим заробити шви гіпсокартону?
Розглянемо існуючі способи закладення швів. Залежно від того, який вид
шпаклівки використовується, застосовується обробка стиків або з використанням
армованої стрічки, або без неї.
Підготовка поверхні
У будь-якому випадку поверхню перед обробкою необхідно спочатку
підготувати:
На краях стику обох плит за допомогою інструментів (рубанка або ножа)
зробити фаски під кутом 45°.
Переконатися в якісному монтажі плит: вони повинні перебувати в одній
площині, шурупи в місцях кріплення злегка втоплені в плиту.
Очистити місця стику від частинок пилу та гіпсу.
Приготування шпаклювальної суміші
Потім слід підготувати шпаклювальну суміш. Потрібно вибирати шпаклівку яка
відрізняється високою якістю та має таку характеристику: пластична, не дає усадки,
не утворює тріщини та тривалий час зберігає свої робочі властивості.
Суміш слід повільно висипати в ємність з чистою водою, дотримуючись
пропорції які вказані виробником на етикетці (наприклад, 10 кг суміші на 6 л води.)
Далі повільно перемішувати до отримання однорідної консистенції. Через 5 хв.
необхідно виконати повторне перемішування.

Увага! Після перемішування додавати воду або суху суміш в розчин не
рекомендується.
Нанесення першого шару шпаклівки
Після приготування суміші можна приступати до нанесення першого шару
шпаклівки. Для цього розподіляємо раніше приготовлену масу в напрямку,
перпендикулярному лінії з'єднання двох плит. При цьому намагаємося вдавлювати
суміш вглиб стику та ретельно заповнювати всю щілину. Далі, слід одним
безперервним рухом розгладити шпаклівку уздовж всього шва.
Ці операції є загальними для обробки швів, незалежно від того, чи планується
використання армованої стрічки чи ні.

Обробка швів гіпсокартону за допомогою стрічки
Тепер розглянемо, як заповнити шви на гіпсокартоні , застосовуючи армовану
стрічку. Всього існує декілька види таких стрічок:
паперова стрічка;
стрічка зі скловолокна;
самоклеюча сіткова стрічка зі скловолокна.
Закладення швів гіпсокартону паперовою стрічкою
При використанні саме паперової стрічки для закладення швів досягається
найбільша міцність з'єднання. Однак її застосування обмежене вимогами до
вогнестійкості та вологозахищеності конструкцій. У таких приміщеннях паперову
стрічку не застосовують.

Після нанесення першого шару шпаклювальної суміші для армування швів
паперовою стрічкою робимо наступне:
Відміряємо стрічку потрібної довжини за розміром шва та замочуємо її в
чистій воді.
Після намокання стрічки вдавлюємо її в раніше нанесений шар шпаклівки.
При цьому слід уникати залишків повітря під паперовою стрічкою.
Потім залишок шпаклівки видавлюємо з-під стрічки та покриваємо її
поверхню новим шаром суміші невеликої товщини.
Далі чекаємо висихання шву.
Після цього знову кладемо шар суміші, але вже на 50-60 мм ширше
попереднього шару та знову чекаємо на його висихання.
Для остаточного оформлення шву, накладаємо останній шар шпаклівки,
він повинен бути на 60-80 мм ширший, ніж попередній. При цьому ширина
шару, що вийшов, повинна становити мінімум 400 мм.
Після затвердіння останнього шару шпаклівки приступаємо до шліфування
шва дрібнозернистим абразивним папером.
Деякі компанії пропонують сучасну композитну стрічку для упорядкування
швів (наприклад, SINIAT Connect). Ця гнучка та довговічна стрічка на основі
стійкого до розриву матеріалу додатково вкрита текстильним волокном, що сприяє
ідеальному зчепленню її поверхні зі шпаклівкою або фарбою.
Завдяки застосуванню спеціального матеріалу серцевини, плівка може
використовуватися у приміщеннях з підвищеною вологістю. Для закладення швів в
кутах приміщення застосовується іншу плівку (наприклад, SINIAT Comfort). Основа
та покриття цієї плівки аналогічні SINIAT Connect, але наявність спеціальної лінії
згину по всій довжині дозволяє вивести ідеально рівний та акуратний кут.
Закладення швів гіпсокартону стрічкою зі скловолокна
Коли необхідно обробити шви в конструкціях, до яких пред'являються підвищені
вимоги по вогнестійкості, в цьому випадку застосовують для армування стрічку зі
скловолокна.

https://www.facebook.com/siniat.ua/videos/siniat-connect/787286295059323/

Порядок дій буде наступний:
Відрізаємо шматок стрічки зі скловолокна необхідної довжини.
Попередньо замочувати стрічку немає необхідності.
Потім розподіляємо шпаклювальну масу на стику двох плит.
Вдавлюємо стрічку зі скловолокна в отриманий шар та зверху наносимо
ще один.
Чекаємо на висихання швів.
Далі накладаємо ще один шар шпаклівки, але вже на 50 мм ширший, ніж
попередній.
Знову чекаємо на його висихання.
Виконуємо остаточну обробку стику, накладаючи останній шар шпаклівки
шириною 50-100 мм.
Чекаємо його висихання та виконуємо шліфування.
Закладення швів на гіпсокартоні за допомогою самоклеючої сіткової стрічки
зі скловолокна
Самоклеюча стрічка зі скловолокна застосовується переважно для закладення
гіпсокартонних швів у приміщеннях із підвищеними вимогами до вогнестійкості та
стійкості до вологи.
Черговість дій з обробки швів наступна:
Відміряємо та відрізаємо частину стрічки потрібної нам довжини.
Приклеюємо на стику плит гіпсокартону.
Покриваємо першим шаром шпаклювальної суміші (наприклад, PLATO
Filler чи іншою шпаклівкою, яка призначена для заповнювання швів
гіпсокартонних листів) та чекаємо його висихання.
Наносимо другий шар шпаклівки, який буде на 50 мм ширший за
попередній.
Також чекаємо його висихання.
Наносимо верхній шар суміші для остаточного вирівнювання, який буде
ще ширше на 60-80 мм та знову чекаємо висихання.
Виконуємо шліфування поверхні, що вийшла.
Шпаклювання швів гіпсокартону без використання армованої стрічки
Якщо ж потрібно обробити поздовжні та обрізні краї, то шпаклівка швів
гіпсокартону можлива й без застосування армованої стрічки. З цією метою
застосовують спеціальні гіпсові суміші. Роль армованої стрічки в подібних сумішах
виконує скляне або целюлозне волокно, яке входить до складу суміші.

Суперстійка шпаклівка для швів плит з гіпсокартону для обробки стиків без
використання армованої стрічки. Крім цього, суміш може використовуватися для
закріплення куточків, монтажних коробів, для вирівнювання тріщин, подряпин та
інших дефектів в будматеріалах на основі мінеральної сировини.
Підготовка швів під нанесення цієї шпаклівки аналогічна тій, яку проводять при
використанні армованих стрічок. Потім виконуємо такі дії:
Послідовно заповнюємо шов гіпсовою сумішшю двома шарами, кожен
ширший за попередній на 50-80 мм та чекаємо висихання кожного.
Накладаємо верхній шар фінішною шпаклівкою.
Вирівнюємо та шліфуємо його.

Корисні поради при обробці швів гіпсокартону
Тепер ви знаєте, чим шпаклювати шви гіпсокартону. Наведемо кілька
рекомендацій при проведенні цих операцій:
Накладайте шви з використанням стрічки в тому випадку, якщо елементи
конструкції будуть піддаватися великим механічним навантаженням. Як
приклад, армовану стрічку варто використовувати, коли будівля
розташована близько жвавої автодороги, внаслідок чого схильна до
сильної вібрації. Також варто використовувати при обробці мансард та
каркасних будинків, на внутрішніх стінах з облицюванням гіпсокартоном з
одного боку та т.п.
Пам'ятайте, при виконанні робіт по заливці підлоги та штукатуренню стін
в приміщенні, усередині нього значно зростає вологість повітря. Тому
закладення швів слід проводити через декілька днів після закінчення
подібних робіт.
Рекомендовано робити закладення швів при температурі не менше 10°С та
відносній вологості не більше 70%.
У зимовий час не допускайте різкого нагріву приміщення, де виконується
закладення швів – це призводить до збільшення відносної вологості через
появу конденсату.

Якщо ви проводите багатошаровий монтаж плит гіпсокартону, то від
армованої стрічки у внутрішніх шарах можна відмовитися. Однак
заповнювати стики між шарами шпаклівкою все ж необхідно.

