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Płyty gipsowo-włóknowe fermacell od lat słyną 

z bardzo dużej wytrzymałości, naturalnej ochro-

ny przed wilgocią oraz z wysokiej klasy odporności 

na ogień. Powstają one bez zastosowania żadnych 

środków wiążących z mieszanki gipsu i włókien celu-

lozy, która po sprasowaniu pod wpływem wysokiego 

ciśnienia tworzy jednorodne w całej swojej masie, 

Największymi zaletami płyt gipsowo-włóknowych 

fermacell są:

 wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, która 

wyklucza pękanie płyt w miejscach łączenia;

 odpowiednia ognioodporność, charakteryzująca 

się niepalnością klasy A2;

 wysoka odporność na działanie wilgoci, pozwala-

jąca na swobodne stosowanie płyt w pomieszcze-

niach narażonych na kontakt z wodą;

 paroprzepuszczalność odpowiadająca za prawi-

dłowe „oddychanie” przegród budowlanych;

 właściwa izolacyjność akustyczna, zapewniająca 

pochłanianie fal dźwiękowych;

 możliwość gięcia płyt stwarzająca ogromne moż-

liwości aranżacyjne pomieszczeń;

stabilne i twarde płyty. W efekcie obróbki techno-

logicznej powstają uniwersalne produkty, idealne 

do stosowania w systemach suchej zabudowy. 

Firma fermacell wprowadziła też do swej oferty płyty 

z krawędzią frezowaną TB, które są naturalnym uzu-

pełnieniem systemu suchej zabudowy. 

 wysoka ekologiczność elementów uzyskana 

dzięki odpowiedniemu procesowi produkcji, 

który wyeliminował chemiczne środki wiążące 

i gruntujące.

Do tych wszystkich zalet możemy teraz dodać ła-

twiejszy i szybszy montaż, a co za tym idzie także 

niższe koszty robocizny. Największymi zaletami płyt 

z krawędzią TB jest:

 szybki montaż płyt gipsowo-włóknowych z kra-

wędzią TB na styk;

 gwarancja równej powierzchni ścian i su� tów

 łatwe szpachlowanie wkrętów i siatki w pro� lowa-

nej krawędzi ;

 brak odpadów w postaci kawałków płyt podczas 

montażu.

Systemy suchej zabudowy to jedna z najbardziej 
sprawdzonych i niezawodnych technologii stosowa-

nych w budownictwie na całym świecie. Składające się na nie 
płyty stwarzają bardzo duże możliwości zastosowania. Mogą być 

one używane jako suchy tynk kładziony bezpośrednio na ściany wewnętrz-
ne czy su� ty, wykorzystywane do budowy ścianek działowych oraz jako wykoń-

czenie konstrukcji w su� tach podwieszanych czy nawet jako suche podłoże (tzw. suchy 
jastrych). Różnorodność płyt, ich właściwości oraz przeznaczenie przedstawi Państwu � rma fer-

macell, która od 40 lat jest wiodącym producentem płyt gipsowo-włóknowych i cementowych. 
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Systemy suchej zabudowy fermacell to bar-

dzo dobry pomysł na wykończenie domów 

jedno- i wielorodzinnych, a także obiektów 

o charakterze publicznym i komercyjnym. 

Płyty z krawędzią TB, ze względu na swoją 

uniwersalność, mogą znaleźć zastosowanie 

praktycznie w całym procesie budowlanym 

trwającym wewnątrz budynku. Dodatkową 

zaletą jest szybsze tempo prac, co z pewno-

ścią docenią zarówno inwestorzy, jak i wyko-

nawcy. Płyty gipsowo-włóknowe z krawędzią 

frezowaną TB świetnie sprawdzą się w robo-

tach budowlanych, takich jak: 

 konstrukcje ścian działowych i nośnych;

 zabudowa małych i wielkopowierzchnio-

wych poddaszy;

 montaż skomplikowanych konstrukcji 

aranżacyjnych;

 poszycie ścian działowych i nośnych 

(tzw. przedścianki);

 poszycie stropów (su� ty podwieszane);

 budowa kanałów instalacyjnych.

 UNIWERSALNOŚĆ ZASTOSOWAŃ 
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 WYMIARY I MONTAŻ 
Płyty fermacell z krawędzią TB można montować 

na ruszcie drewnianym i stalowym. Pro� l płyt two-

rzy lekko skośna powierzchnia oraz ścięcie na jej 

krawędzi. Dwie płyty z krawędzią TB łączy się za-

wsze na styk. Mocowanie wykonuje się za pomocą 

standardowych wkrętów fermacell i w typowych 

rozstawach osiowych. Połączenie należy „zbroić” ta-

śmą wzmacniającą fermacell TB, którą nakleja się 

na spoinę. Następnie nanosimy masę szpachlową 

fermacell – wciskając ją przez oka taśmy wzmacnia-

jącej do spoiny. W ten sposób frezowana krawędź 

płyty doskonale zapełni się masą szpachlową. Po wy-

schnięciu masy szpachlowej przystępuje się do ko-

lejnej (� nalnej) fazy szpachlowania. Płyty gipsowo-

włóknowe z pro� lowaną krawędzią TB dostępne są 

w standardowych grubościach 10 mm, 12,5 mm 

oraz 15 mm i w wielu poręcznych wymiarach, jak 

chociażby: 2.000 x 1.200 mm (4x krawędź TB). 

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell to bardzo 

wdzięczny materiał i właśnie dlatego inwestorzy 

chętnie się na niego decydują. Produkty te należą 

do lekkich materiałów budowlanych i głównie wyko-

nuje się z nich ściany działowe. Ich uniwersalne moż-

liwości sprawiają, że aranżację pomieszczeń można 

wykonać przy naprawdę niewielkich nakładach � -

nansowych. Konstrukcje oparte na płytach fermacell, 

to optymalne rozwiązanie dla klienta ostatecznego, 

który może praktycznie w dowolny sposób kształto-

wać wnętrze. Dodatkową zaletą jest krótki czas robót 

wykonywanych przez ekipę budowlaną. Produkty te 

mogą być wykorzystywane również jako przedścian-

ki w pomieszczeniach oraz obudowy różnych kon-

strukcji. Można je także bez problemu stosować jako 

np. przegrody pokoi i korytarzy, ale również w tzw. 

trudnych miejscach, tam gdzie występuje duże za-

wilgocenie i wysokie temperatury (płyty zapewniają 

wysokie właściwości ogniochronne i wodoodporne). 

Płyty gipsowo-włóknowe również znakomicie spraw-

dzają się jako su�ty podwieszane. Wykończenie po-

wierzchni produktami fermacell pozwoli znakomicie 

zaaranżować strop, a dodatkowo zapewni wysoką 

ognioochronność.

 GOTOWE JASTRYCHY FERMACELL 
Elementy jastrychowe fermacell są materiałem 

na suche podkłady pod posadzki. Stanowią one 

atrakcyjną alternatywę dla różnych podłoży reali-

zowanych na mokro na stropach monolitycznych 

i lekkich stropach drewnianych, zarówno w budyn-

kach nowych, jak i w obiektach modernizowanych. 

W przypadku starszych budynków, z drewnianymi 

stropami belkowymi posiadającymi ograniczoną wy-

trzymałość, jastrychy fermacell są najczęściej jedy-

nym rozwiązaniem, umożliwiającym wykonanie prac 

budowlanych. Suche jastrychy składają się z dwóch 

połączonych fabrycznie płyt gipsowo-włóknowych 

fermacell o wymiarach 50x150 cm. Gotowe elementy 

jastrychowe mają grubość 20 mm i są w stanie prze-

nosić obciążenia punktowe w zakresie od 0,8 nawet 

do 1,5 kN. 

Technologia suchego jastrychu fermacell świetnie 

sprawdza się praktycznie na wszystkich typach posa-

dzek. Rozwiązanie to pozwala również na układanie 

okładzin podłogowych w połączeniu z powierzchnia-

mi gdzie zastosowane zostało ogrzewanie podłogo-

we, a także tam gdzie wykorzystano izolację z twar-

dej pianki EPS. Zalety suchego jastrychu:

 dzięki niewielkiemu ciężarowi płyt, wykluczone 

są problemy dotyczące właściwości statycznych ;

 łatwa manipulacja i krótki czas układania; 

 po wyschnięciu kleju można natychmiast 

korzystać z wykonanych podłóg; 

 świetne właściwości izolujące odgłosy kroków;

 dobra izolacja cieplna; 

 wysoka odporność na ogień; 

 optymalny podkład dla wszystkich rodzajów 

materiałów na posadzki.

Element podłogowy Powerpanel TE tworzą dwie płyty budowla-

ne z lekkiego betonu związane cementem. Elementy podłogowe 

tworzą warstwę użytkową, która służy do przenoszenia statycznego 

lub dynamicznego obciążenia spowodowanego działaniem osób 

lub przedmiotów. Zalety elementu podłogowego Powerpanel TE:

 odporny na wodę element jastrychowy polecany do pomiesz-

czeń mokrych trwale obciążonych wodą,

 poręczny format (50x125 cm) ułatwia manewrowanie, przez co 

zwiększa tempo prac,

 niewielka wysokość – jedynie 25 mm, 

 lekki – idealny dla delikatnych stropów, wrażliwych na ciężar,

 znacznie szybszy montaż niż wylewka cementowa, 

  po montażu elementy nadają się do natychmiastowego użytku,

  tworzą kompletny system podłogowy do zabudowy mokrego 

pomieszczenia.

 FERMACELL POWERPANEL TE 
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 FERMACELL POWERPANEL H2O 
Powerpanel H2O to płyta cementowa, ultralekka, 

o warstwowej strukturze, wodo- i mrozoodporna. 

Pod warstwami zewnętrznymi znajduje się warstwa 

wzmacniająca z włókna szklanego. Zalety płyty ce-

mentowej Powerpanel H2O:

 polecana do pomieszczeń obciążonych wodą;

 świetnie sprawdza się jako podłoże dla płytek ce-

ramicznych, kamienia naturalnego lub innego 

sposobu wykańczania powierzchni;

 bardzo dobrze znosi trwałe obciążenie wodą;

 odporna na czasowe bądź stałe działanie środków 

chemicznych;

 polecana także do zastosowania w obszarze ze-

wnętrznym.

 FERMACELL POWERPANEL HD 
Powerpanel HD to płyta cementowo-włóknowa, 

zbrojona włóknem szklanym o strukturze warstwo-

wej, z lekkim dodatkiem mineralnym w formie granu-

latu z lekkiego kruszywa ceramicznego (w warstwie 

środkowej) oraz z pianką szklaną, pochodzącą z recy-

klingu w obu warstwach zewnętrznych.

Płyta wodoodporna Powerpanel HD świetnie spraw-

dzi się jako bezpośrednie poszycie zewnętrzne. Może 

być również przeznaczona do pomieszczeń mokrych: 

w mieszkaniach, obiektach przemysłowych, w bu-

dynkach rekreacyjnych i użyteczności publicznej. Ce-

mentowo-włóknowa płyta Powerpanel HD jest cał-

kowicie mineralna i dzięki temu nie zawiera żadnych 

palnych części składowych – pod względem ochrony 

przeciwpożarowej nadaje się zatem do wykończenia 

ścian zewnętrznych. Bezpośrednio na ich powierzch-

nię można dodatkowo nanieść zewnętrzny tynk jako 

końcową warstwę. Warto też pamiętać, że nieotynko-

wane płyty są absolutnie odporne na warunki atmos-

feryczne w całej fazie budowy. Zalety płyty cemento-

wo-włóknowej Powerpanel HD:

 do konstrukcji ścian zewnętrznych w budownic-

twie o szkielecie drewnianym jako współnośne; 

usztywniające poszycie i odporne na działanie 

czynników atmosferycznych;

 dobrze sprawdza się we wnętrzach narażonych 

na kontakt z wodą;

 z systemem tynkowym naniesionym bezpośred-

nio stanowi trwałą i skuteczną ochronę przed od-

działywaniem czynników atmosferycznych;

 pomimo małego ciężaru posiada wysoką odpor-

ność na ściskanie i rozciąganie; 

 zapewnia oszczędność na mieszanym materiale 

(tzw. mix);

 oferuje wysoką ochronę przeciwpożarową (A1).

GIPS NA PODŁODZE
– PODŁOGA NA CAŁE ŻYCIE

W świadomości indywidualnego inwestora syste-

my suchej zabudowy to tylko płyty, którymi można 

wykończyć ściany czy su� ty. Mało osób wie, że są to 

również elementy, pozwalające na izolację podłóg. 

 Zimna oraz głośna podłoga to częsty problem za-

równo w domach jednorodzinnych, jak i w budyn-

kach wielorodzinnych. Skutecznym rozwiązaniem, 

które wyeliminuje chłód i hałas spod naszych stóp, 

będą właśnie elementy jastrychowe.

Suchy jastrych to sprawdzony na całym świecie sys-

tem podłogowy układany na sucho. Jest to świet-

ne rozwiązanie dla różnych podłoży realizowanych 

na mokro na tradycyjnych stropach monolitycznych 

oraz lekkich stropach drewnianych. Suche jastrychy 

najczęściej stosowane są w przypadku, gdy na re-

montowanych stropach betonowych lub drewnia-

nych nie mamy możliwości wykonania klasycznej 

wylewki betonowej. Oczywiście lepiej wykorzystać 
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to rozwiązanie na etapie budowy, zapewniając sobie 

od początku cichą i ciepłą podłogę, która nie obciąża 

stropu, a także zwiększa ochronę przeciwpożarową 

pomieszczenia. Jednakże nie ma też żadnego pro-

blemu, aby zastosować tę technologię w starszym 

budownictwie – wystarczy jeden remont, aby wyci-

szyć i ocieplić podłogę na długie lata.

Elementy jastrychowe składają się z dwóch prze-

suniętych względem siebie i sklejonych fabrycznie 

płyt gipsowo-włóknowych o wymiarach 50x150 cm. 

Gotowy element podłogowy fermacell ma gru-

bość 20 mm. Poza płytami podłogowymi bez izola-

cji, w systemie występują też elementy z fabrycznie 

wbudowaną dodatkową warstwą izolacji akustycz-

nej o grubości 10 mm z miękkiej płyty pilśniowej lub 

z twardej wełny mineralnej oraz elementy z izolacją 

termiczną z pianki PS o grubości 20-30 mm. Ich za-

stosowanie eliminuje, występujące w innych tech-

nologiach, czynności związane z izolacją stropów 

i ogranicza nakład pracy. Elementy podłogowe są tak 

wykonane, że przesunięte względem siebie o 5 cm 

płyty tworzą odpowiednią zakładkę (felc), dzięki któ-

rej możliwe jest klejenie krawędzi kolejnych elemen-

tów układanych na stropie, tak zwanym „jednym cią-

giem”. Zastosowane rozwiązanie pozwala na szybkie 

dopasowanie suchego jastrychu i gwarantuje trwałe 

połączenie systemowe. Dzięki niemu nawet w miej-

scu łączenia się spoin zapewniona jest wysoka od-

porność na obciążenia punktowe.

Gotowe systemy podłogowe, oprócz szybkiego 

montażu oraz możliwości przenoszenia znacznych 

obciążeń, gwarantują także znakomitą ochronę 

przed przenikaniem wilgoci na elementy konstruk-

cyjne budynku. Dodatkowo płyty jastrychowe do-

brze izolują akustycznie, zapewniają odpowiednią 

ochronę przeciwpożarową, a ich niewielki ciężar 

wyklucza problemy dotyczące właściwości statycz-

nych stropów. Nie ma też najmniejszego problemu 

ze stosowaniem elementów fermacell w połączeniu 

z wodnym ogrzewaniem podłogowym. Dzięki odpo-

wiedniej przewodności cieplnej rozwiązania te po-

zwalają szybko ogrzać wnętrze pomieszczenia bez 

niepotrzebnych strat energetycznych.

Montaż elementów jastrychowych jest dosyć pro-

sty, jednakże dla początkujących wykonawców oraz 

majsterkowiczów zaleca się dokładne zapoznanie się 

z instrukcją producencką. Przed ułożeniem suchego 

jastrychu trzeba sprawdzić jakość podłoża. W przy-

padku gdy strop jest nierówny, do zniwelowania 

różnic poziomów można zastosować podsypkę wy-

równującą fermacell. Dodatkowo przy stropach drew-

niany należy sprawdzić jakość desek podłogowych, 

a w razie potrzeby wzmocnić połączenia wkrętami. 

Układanie płyt jastrychowych najwygodniej jest roz-

począć od narożnika pomieszczenia i przesuwać się 

kolejno systemem ciągłym, tak aby każdy następny 

rząd przybliżał nas do drzwi. Dla uniknięcia powsta-

nia mostków akustycznych na styku podłoża ze ścia-

ną można zastosować taśmę izolacyjną lub paski 

wełny mineralnej. Elementy gipsowo-włóknowe 

układamy wykorzystując zakładkę, na którą nanosi-

my specjalny klej do suchych jastrychów fermacell. 

Następnie na pokrytą klejem zakładkę nakładamy 

kolejną płytę, mocno ją dociskając. Elementy jastry-

chowe należy połączyć ze sobą w ciągu 10 minut. 

W celu zapewnienia odpowiedniego docisku, należy 

obciążyć zakładkę ciężarem własnego ciała i dodat-

kowo skręcić wkrętami samogwintującymi (lub połą-

czyć klamrami). Dzięki układaniu elementów jednym 

ciągiem od lewej do prawej nie ma strat w materiale, 

zaś na placu budowy nie powstają praktycznie żadne 

odpady. Jest to nie tylko ekologiczne, ale także bar-

dzo korzystne dla kieszeni inwestora. Przy takim spo-

sobie układania płyt eliminowane są także krzyżują-

ce się spoiny, przesunięcie spoin w rzędach wynosi 

min. 20cm. Po stwardnieniu kleju jego nadmiar, który 

wypłynął na powierzchnię, należy usunąć szpachelką 

lub zdzierakiem. Po elementach jastrychowych fer-

macell można ostrożnie chodzić już w czasie monta-

żu, natomiast pełne obciążenie może nastąpić po cał-

kowitym związaniu kleju, tj. po ok. 24 godzinach.

Na podłogę wykonaną w systemie suchego jastry-

chu można nakładać różne typy posadzek i pokryć: 

od wykładzin dywanowych, płytek PVC, linoleum 

i korka, poprzez panele, parkiet, płytki kamionkowe 

i płytki tradycyjne.
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