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Poniżej przedstawiam podstawowe narzędzia, które używa się do suchej 
zabudowy. W dalszych wpisach tej kategorii, będę opisywał inne ciekawe typowe i mniej typowe 
narzędzia pomocne przy pracy montera. 
  

  

  

Podstawowe narzędzia do suchej zabudowy 
• do pomiarów i wyznaczania: 

 
1. poziomica 

2. miara drewniana rozkładana 

3. ołówek ciesielski 

4. sznur traserski 

5. kątownik budowlany 

• do cięcia: 

http://porady-montera.eu/podstawowe-narzedzia/dscn0531-4
http://porady-montera.eu/podstawowe-narzedzia/narz2


 
1. nóż do ciecia wełny mineralnej 

2. nożyce do cięcia blachy 

3. nóż na ostrza trapezowe do cięcia płyty 

4. piła otwornica do płyt g-k 

5. piła do cięcia płyt g-k 

6. piła grzbietnica 

  

• do wygładzania ciętych krawędzi płyt g-k: 

 
1. tarnik z korpusem aluminiowym 

2. paca do papieru ściernego lub siatki ściernej 

  

• do łączenia profili i mocowania płyt g-k: 

http://porady-montera.eu/podstawowe-narzedzia/narz3
http://porady-montera.eu/podstawowe-narzedzia/narz4


 
  

1. zaginarka do profili 

2. wkrętarka 

 

Dlaczego pękło 
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Dlaczego pękło, to wpis w którym przedstawiam bardzo częsty błąd 
popełniany przez monterów suchej zabudowy. Jego skutki są widoczne dość szybko. W niektórych 
przypadkach jeszcze przed rozpoczęciem prac malarskich i wtedy jest jeszcze czas na poprawienie 
błędu. Niekiedy jednak, pęknięcie pojawia się po ukończeniu prac malarskich, a dokładnie po oddaniu 
pomieszczenia do użytku i wtedy boli najbardziej. Zaczyna się nieprzyjemna procedura reklamacyjna, 
która niejednokrotnie może być bardzo kosztowna. Dlaczego monterzy go popełniają ? i jaki to błąd ? 

  

Dlaczego pękło – popełniany błąd 
Błędem tym jest nieprawidłowe ułożenie płyt gipsowych przy otworach drzwiowych, okiennych, 
klapach rewizyjnych, wentylatorach itp. Tu, gwoli przypomnienia, chcę przypomnieć zdjęcie z wpisu 
o błędach montażowych… 

http://porady-montera.eu/bledy-montazowe
http://porady-montera.eu/podstawowe-narzedzia/narz5


 

… a tu skutki takiego ułożenia płyty gipsowej. 

 



Gdyby natomiast, tak wyglądało wykonanie ułożenia płyt przy otworze, jak na zdjęciu poniżej, do 
takiego pęknięcia na pewno by nie doszło. 

 

Kolejne zdjęcie na którym widać pęknięcie. W tym przypadku połączenie płyt zostało wykonane 
wzdłuż krawędzi wentylatora. Wystarczyło by jednak tak ułożyć płytę, aby otwór pod wentylator był 
wycięty w płycie, minimum 15 cm od którejkolwiek krawędzi płyty gipsowej i do takiego pęknięcia 
również na pewno by nie doszło. 



 

Dlaczego monterzy go popełniają ? 

Odpowiedz jest tylko jedna – pójście na łatwiznę. Bo przecież po co się męczyć i ustawiać 
odpowiednio łączenia płyt, kiedy można szybciej i prościej, przecież i tak będzie wszystko 
zaszpachlowane. W 99,9 % winę za taki rodzaj pęknięcia ponosi monter płyt gipsowych. 

 


