
INSTRUKCJA MONTAŻU SZTUKATERII WMB DO WNĘTRZ

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą instrukcją montażu sztukaterii. Dzięki niej szybko, sprawnie i 
bez niepotrzebnych komplikacji zamontujesz listwy sufitowe, fasety oświetleniowe lub listwy ścienne 
WMB.  

Do montażu listew dekoracyjnych WMB będą potrzebne następujące narzędzia:

- Skrzynka uciosowa z ręczną piłką o drobnym zębie, ewentualnie elektryczna piła kątowa z 
tarczą do cięcia betonu z zakresem cięcia 90 – 45 stopni 

- miękki pędzel

- pistolet do nakładania kleju montażowego (pneumatyczny lub ręczny) 

- szpachelka

- klej montażowy oraz szpachla do spoinowania 

- papier ścierny (o drobnym uziarnieniu) 

- miarka

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że podłoże na które będą klejone 
listwy jest czyste, suche i odpylone. Połączenia między profilami które będziemy ze sobą 
łączyć powinny również być czyste i równo docięte. Znacznie ułatwi nam to późniejszy 
montaż siedząc np. na drabinie lub w innej nie do końca wygodnej pozycji. Warto również 
sprawdzić czy wielkość listew jest odpowiednio dopasowana do wysokości i rozmiaru 
pokoju, np. listwy o dużych rozmiarach mogą optycznie jeszcze bardziej pomniejszyć 
pomieszczenie, które same w sobie jest małe itd...

1. Cięcie listew:

Najłatwiej dociąć listwy na nastawnej pile elektrycznej z zamontowaną tarczą do betonu. Z 
reguły takie piły mają możliwość docięcia listew w bardzo szerokim zakresie kątów. Od 
cięcia w linii prostej (kąt 90 stopni) po cięcia ukośnie pod kątem 45 stopni (stosowane 
wewnątrz i na zewnątrz kątów) jak i w dowolnym potrzebnym nam kącie.  
Precyzyjna docinka sztukaterii jest niezwykle ważną czynnością i znacząco przekłada się na
efekt końcowy. 

2. Przyklejanie

Przed nałożeniem kleju  należy „na sucho” sprawdzić czy nasze docięte wcześniej listwy 
dobrze przylegają do ścian oraz czy ich kąty się ze sobą zgadzają. Następnie za pomocą 
pistoletu do nakładania kleju  należy nałożyć klej w kilku pasach wzdłuż listwy oraz na jej 
końcach.* 
Po dociśnięciu sztukaterii w odpowiednim miejscu do ściany nadmiar kleju, który został 
wyciśnięty poza krawędź listwy należy zebrać za pomocą szpachelki lub wilgotnej szmatki. 
Niezbędne jest wypozycjonowanie listew, co zagwarantuje nam zgodność styków. Należy 
pamiętać, aby pozostawić około 1-2 mm szczelinę między listwami, którą docelowo 
wypełnimy masą szpachlową.
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3. Spoinowanie

Po wyschnięciu kleju należy wyszpachlować połączenia między listwami. Można do tego 
celu użyć np. elastycznej masy szpachlowej lub gładzi (przykładowo Gipsar). Nie należy 
przesadzać z ilością masy szpachlowej,  im węższa będzie fuga tym łatwiej będzie nam ją 
później wyszlifować. 

Nie zalecamy stosowania silikonów, ze względu na brak możliwości ich szlifowania jak i 
pokrywania farbą. Po wyschnięciu gładzi należy ją delikatnie przeszlifować drobnym 
papierem ściernym, aż do uzyskania równiej powierzchni między dwoma odcinkami listew. 

4. Malowanie

Po zamontowaniu i wyszlifowaniu sztukaterii niezbędne jest jej pomalowanie odpowiednimi
farbami wodorozcieńczalnymi. Z reguły zaleca się dwukrotne malowanie. (chyba, że 
producent farby podaje inaczej) 

Zalecamy stosowanie wodorozcieńczalnych, sprawdzonych na wielu budowach 
elastycznych farb:

- Farba lateksowa SEMILATEX Z – producent firma SEMPRE

- Farba akrylowa CT44 - producent firma CERESIT

- Farba emulsyjna fasadowa POLONIT - producent firma DEKORAL

- Farba fasadowa elastyczna FE – producent firma GREINPLAST

- Farba akrylowa ARKOL E – producent firma ATLAS

Za ewentualne negatywne skutki (pęknięcia, rysy, itp...) stosowania innych farb niż w/w firma
WMB nie ponosi odpowiedzialności.

Zdecydowanie odradzamy stosowania farb silikatowych oraz rozpuszczalnikowych. 

5. Uwagi końcowe.

Przy pracach montażowych należy dostosować się do wskazówek technicznych 
producentów użytych materiałów. Informacje takie można znaleźć na opakowaniach tych 
materiałów oraz w ich kartach technicznych. W razie wątpliwości należy konsultować się ze 
sprzedawcą materiałów lub doradcą technicznym danej marki.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z

zasadami obowiązującymi w naszej firmie. Zaproponowane sposoby postępowania są uznawane za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału

powinien upewnić się  iż produkt końcowy pomoże mu w osiągnięciu zamierzonych celów. Nasza firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek

straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów..

Data aktualizacji: 27.01.2015

Poprzednie instrukcje tracą ważność z dniem wprowadzenia niniejszej aktualizacji.
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