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Zalety posadzek ceramicznych i ka-
miennych mo¿emy wykorzystywaæ

tylko pod warunkiem, ¿e najpierw dobie-
rzemy materia³ odpowiedni do przezna-
czenia, a nastêpnie zadbamy o w³aœciwe
jego wbudowanie; to coœ wiêcej ni¿ samo
tylko przyklejenie.

Elementy
Materia³y, z których wykonuje siê mi-

neralne ok³adziny pod³ogowe, mo¿na po-
dzieliæ na trzy grupy: kamieñ, ceramika
wypalana, gres.

P³ytki z kamienia naturalnego by³y
wykorzystywane na posadzki niemal od
zawsze. Obecnie szersze zastosowanie ma
tylko kilka rodzajów tego surowca, ka¿dy
jednak wystêpuje w wielu kolorach, wzo-
rach i ró¿nych wersjach wykoñczenia
(powierzchnia naturalna, polerowana,
szlifowana, ³upana itd.). Do najczêœciej
stosowanych nale¿¹: �
� marmur, odznaczaj¹cy siê szczególnie

zró¿nicowanymi wzorami i kolorysty-
k¹, uk³adany g³ównie we wnêtrzach,
w miejscach nienara¿onych na oddzia-
³ywanie wilgoci; powinno siê do niego
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PODŁOGA
Cenimy sobie wygl¹d

posadzek ceramicznych
i kamiennych. Bogaty

wybór wzornictwa,
wymiarów i faktur pozwa-
la dobraæ niemal dowoln¹

ok³adzinê, dopasowan¹
do ka¿dego wnêtrza, bal-

konu czy tarasu. Posadzki
te s¹ trwa³e, praktycznie

niemal niezniszczalne.
Nie wymagaj¹ przy tym

szczególnych czynnoœci
konserwacyjnych.

Krótko: same zalety.
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stosowaæ specjalne materia³y klej¹ce,
a utrzymanie wypolerowanej powierz-
chni w dobrym stanie wymaga zaim-
pregnowania;

� granit, niezwykle odporny na zaryso-
wanie, pêkanie, skoki temperatury,
wilgoæ, plamienie, agresywne œrodki
czyszcz¹ce, nie wch³ania t³uszczów;
niezast¹piony w miejscach intensyw-
nie u¿ytkowanych oraz na zewn¹trz;

� bazalt, barwy czarnej lub ciemnosza-
rej, bardzo twardy, wytrzyma³y, nie-
œcieralny i nienasi¹kliwy, a zatem mro-
zoodporny; p³ytki wytwarza siê g³ów-
nie z bazaltu topionego;

� wapieñ i piaskowiec, daj¹ce poczucie
ciep³a; tanie ale niezbyt odporne me-
chanicznie i podatne na oddzia³ywanie
czynników atmosferycznych;

� trawertyn, materia³ u¿ywany do wzno-
szenia wielu budowli starorzymskich,
znakomicie wiêc imituj¹cy posadzki
antyczne; trwa³y, ale powierzchnia mo-
¿e ulegaæ erozji, jej unikniêcie wymaga
szpachlowania, polerowania, impre-
gnowania.

Mo¿na by jeszcze wymieniæ sjenit
(sk¹din¹d czêsty materia³ na nagrobki),
ro¿ne aglomeraty, odznaczaj¹ce siê boga-
tym rysunkiem, ³upki.

Kamieñ jako materia³ na posadzki
jest wyraŸnie dro¿szy ni¿ p³ytki ceramicz-
ne: najtañszy pó³torakrotnie, dro¿szy na-
wet dziesiêcio- i wiêcej krotnie. Nawet
jednak jego mniej wytrzyma³e rodzaje
mog¹ s³u¿yæ bardzo d³ugo. Daj¹ siê bo-
wiem wielokrotnie odnawiaæ przez usu-

niêcie zu¿ytej warstwy wierzchniej. Nie-
zale¿nie wiêc od wartoœci estetycznych,
posadzkê z p³ytek kamiennych mo¿na
traktowaæ jako inwestycjê na pokolenia.

Ceramiczne p³ytki pod³ogowe po-
tocznie nazywa siê terakot¹. Trochê to
myl¹ce. Pierwotnie ta nazwa odnosi³a siê
do nieszkliwionego materia³u wypalane-
go z czerwonej glinki, niebywale drogie-
go. Ale, skoro siê tak przyjê³o...

P³ytki wytwarza siê z glin, krzemion-
ki, topników i innych surowców mineral-
nych. Mieszanka mo¿e mieæ postaæ plas-
tycznej masy, której pasmo tnie siê na od-
powiednie wymiary (p³ytki ci¹gnione,
grupa A) albo proszku, z którego formuje
siê elementy pod ciœnieniem (p³ytki pra-
sowane, grupa B). Pó³produkt, zwany cze-
repem, wypala siê jedno- lub dwukrotnie,
ze szkliwieniem albo bez niego, dekoruj¹c
b¹dŸ nie. Przy formowaniu p³ytek z gru-
py A trudniej jest uzyskaæ dok³adne wy-
miary. Dopuszczalne odchylenia s¹ w niej
wiêksze ni¿ w grupie B. Jednym ze skut-
ków jest to, ¿e miêdzy p³ytkami wytwa-
rzanymi metod¹ ci¹gnion¹ trzeba pozo-
stawiaæ odstêpy nieco wiêksze ni¿ miêdzy
p³ytkami prasowanymi na sucho, aby ³at-
wiej by³o te drobne ró¿nice „zgubiæ”.

Na posadzkê mo¿na wykorzystywaæ
tylko p³ytki pod³ogowe lub uniwersalne.
Œcienne (zwane glazur¹, równie nieœciœle
jak pod³ogowe terakot¹) siê do tego nie
nadaj¹, nawet jeœli bardzo pasuj¹ do wy-
stroju wnêtrza.

P³ytki mog¹ byæ szkliwione, angobo-
wane (pokryte matow¹ warstewk¹ wypa-
lonej gliny) lub mieæ czerep niczym nie
pokryty. Do uk³adania na pod³odze nada-
j¹ siê wszystkie wersje. Przy intensyw-
nym u¿ytkowaniu w niesprzyjaj¹cych wa-
runkach warstwa szkliwa mo¿e siê jednak
przetrzeæ. Czerep zostanie ods³oniêty. Nie
tylko psuje to wygl¹d, ale tak¿e pogarsza
u¿ytkowe w³aœciwoœci posadzki.

Wa¿n¹ cech¹, szczególnie w przypad-
ku ok³adzin zewnêtrznych (taras, balkon)
jest nasi¹kliwoœæ. Im mniejsza, tym p³yt-
ka bardziej wytrzyma³a na zginanie (jest
to wa¿ne przy niedok³adnym u³o¿eniu,
kiedy nie ca³a powierzchnia elementu jest
podparta) � oraz tym wiêksz¹ wykazuje
odpornoœæ na zmiany temperatury. Od te-
go wiêc zale¿y jej mrozoodpornoœæ: wo-
da, zamarzaj¹ca w porach czerepu, rozsze-
rza siê i narusza jego strukturê, zmniejsza
wiêc wytrzyma³oœæ mechaniczn¹. Docho-
dzi do odprysków, odspajania od pod³o¿a.

Z kolei w wysokiej temperaturze woda
zwiêksza objêtoœæ. Wzrost ciœnienia w po-
rach materia³u powoduje uszkodzenia,
pojawiaj¹ce siê latem na powierzchniach
wilgotnych, wystawionych na oddzia³y-
wanie promieni s³onecznych.

Na trwa³oœæ posadzki z terakoty
wp³ywa odpornoœæ p³ytek na œcieranie.
Dla wyrobów szkliwionych ustalono czte-
ry jej klasy, oznaczane cyframi rzymski-
mi. Klasa I nadaje siê do pomieszczeñ,
w których chodzi siê boso lub w miêkkim
obuwiu: sypialnia, ³azienka; II – do po-
mieszczeñ, w których obecnoœæ zanie-
czyszczeñ rysuj¹cych szkliwo jest nie-
wielka; III – do pomieszczeñ i niektórych
posadzek zewnêtrznych, o ruchu inten-
sywniejszym: kuchnia, korytarz, balkon.
Klasa IV jest przeznaczona raczej do
obiektów u¿ytecznoœci publicznej.

Z odpornoœci¹ na œcieranie wi¹¿e siê
podatnoœæ na zarysowanie powierzchni.
Mniej jest na to nara¿ona p³ytka o du¿ej
twardoœci.

Wygl¹d ok³adziny mo¿e popsuæ sia-
teczka bardzo drobnych spêkañ na po-
wierzchni szkliwa, tzw. harys. Nie chodzi,
ma siê rozumieæ, o zamierzony efekt po-
starzenia. Za to siê wrêcz dodatkowo p³a-
ci. Natomiast niepo¿¹dane, szpec¹ce spê-
kania w³oskowate mog¹ byæ skutkiem
nadmiernej ró¿nicy rozszerzalnoœci mate-
ria³ów czerepu i szkliwa. Warto jednak
mieæ na uwadze, ¿e harys mo¿e siê poja-
wiæ tak¿e na p³ytkach o nale¿ytej odpor-
noœci na te spêkania. Mog¹ go spowodo-
waæ b³êdy wykonawcze: nieodpowiednie
dobranie materia³ów klej¹cych do w³aœci-
woœci pod³o¿a, ingerowanie w ich sk³ad
(np. „wzmocnienie” cementem), niew³aœ-
ciwa technika klejenia.

Na p³ytki pod³ogowe mog¹ oddzia³y-
waæ ró¿ne œrodki barwi¹ce. W stosownej
normie zdefiniowano cztery ich grupy,

� Przyk³ady p³ytek kamiennych, od góry: marmu-

ry, granity, trawertyny (www.stonegallery.hg.pl)

� Skutki niedostatecznej wytrzyma³oœci p³y-
tek przy niepe³nym podparciu zapraw¹
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a odpornoœæ p³ytek podzielono na piêæ
klas, od 5., oznaczaj¹cej najwiêksz¹ ³at-
woœæ usuwania plam, do 1., oznaczaj¹cej
tego niemo¿noœæ, a wiêc i nieodwracalne
popsucie powierzchni p³ytki, przynaj-
mniej pod wzglêdem estetycznym.

Dla bezpieczeñstwa u¿ytkowania
wa¿na jest przyczepnoœæ posadzki. Okre-
œla j¹ cecha, w literaturze fachowej zwana
antypoœlizgowoœci¹. Logika i elegancja
jêzykowe nakazuj¹ raczej mówiæ o prze-
ciwpoœlizgowoœci. Normy wyró¿niaj¹ pod
tym wzglêdem liczne rodzaje posadzek
i klasy pomieszczeñ. Z tego bogatego ze-
stawu w domu mieszkalnym w grê wcho-
dz¹ tylko schody zewnêtrzne i ganek czy
taras, zw³aszcza otwarte, nie przykryte
¿adnym dachem. Nie zawadzi te¿ jednak
wzi¹æ pod uwagê ³azienki, której pod³oga
jest nara¿ona na zamoczenie, a zdarza siê
chodziæ po niej boso. Tymczasem bywaj¹
p³ytki œliskie nawet na sucho. Z drugiej
strony, nie zawsze jako przeciwpoœlizgo-
we s¹ oznaczone elementy o powierzchni
chropowatej czy nawet szorstkiej. A prze-
cie¿ ryzyko poœlizgu jest na nich znacznie
mniejsze ni¿ na tych pierwszych. Tote¿
zawsze warto na w³asny u¿ytek przepro-
wadziæ prost¹ próbê: po³o¿yæ na p³ytce
monetê i przesuwaæ j¹ palcem, delikatnie
przy³o¿onym od góry. Wyczuwalny opór
œwiadczy o tym, ¿e powierzchnia bêdzie
utrudnia³a poœlizg.

Jak widaæ, pod uwagê trzeba wzi¹æ
wiele czynników. Nie warto przy tym za-
wsze szukaæ elementów o najwy¿szych
parametrach. Np. p³ytki o ni¿szej klasie
odpornoœci na œcieranie nie s¹ gorsze od
bardziej odpornych. Po prostu do czego
innego siê nadaj¹. Co wiêcej, niektóre
w³aœciwoœci osi¹ga siê kosztem innych.
Tak wiêc poszukiwaæ nale¿y p³ytek najle-
piej spe³niaj¹cych konkretne oczekiwa-
nia, a nie najlepszych w ogóle.

P³ytki ceramiczne to najpopularniej-
szy mineralny materia³ pod³ogowy. S¹ do-
stêpne w olbrzymim wyborze wymiarów
i wzorów, a w³aœciwoœciami czêsto prze-

wy¿szaj¹ kamieñ budowlany. Wszystko
zaœ przy cenie na ogó³ umiarkowanej.

Gres porcelanowy (gres porcellanato)
uzyskiwany jest przez spieczenie bia³ego
granulatu kaolinowego. Powstaje materia³
bardzo zwarty, a wiêc nienasi¹kliwy, o wy-
sokiej wytrzyma³oœci chemicznej i mecha-
nicznej, odporny na œcieranie. Dodatek
barwnych sk³adników mineralnych, w po-
³¹czeniu z ró¿nymi rodzajami obróbki, po-
zwala nadawaæ rozmaite kolory, wzory
i faktury, np. kamienia naturalnego (mar-
muru, granitu) czy zmatowionego szk³a,
o fakturze g³adkiej (polerowanie) lub prze-

ciwnie, nierównej (technika tzw. wieloza-
sypu) �. Co wa¿ne, barwiona jest ca³a ob-
jêtoœæ p³ytki (tzw. barwienie w masie). Wy-
tarcie powierzchni zatem nie zmienia jej
obrazu. Nie dotyczy to, oczywiœcie, greso-
wych p³ytek szkliwionych.

Gresy ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popu-
larnoœci¹.

Materia³y do uk³adania
Materia³y, potrzebne przy uk³adaniu

posadzek mineralnych, mo¿na podzieliæ
na trzy grupy: przygotowuj¹ce pod³o¿e,
klej¹ce i wykoñczeniowe.

Przy wspó³czesnych technikach moco-
wania p³ytek stan pod³o¿a ma znaczenie
szczególne. Musi ono byæ nie tylko równe
w sensie geometrycznym, ale tak¿e mieæ
na ca³ej powierzchni jednakowe w³aœciwo-
œci: wytrzyma³oœæ, przyczepnoœæ, nasi¹kli-
woœæ. Do tego s³u¿¹ preparaty gruntuj¹ce
i kontaktowe. Odpowiednie œrodki wska-
zuje zazwyczaj producent masy klej¹cej.
Lekcewa¿enie tego elementu przygotowa-
nia pod³o¿a jest czêstym powodem poja-
wiania siê wspomnianego harysu.

Jako lepiszcze s³u¿¹ obecnie wy³¹cznie
zaprawy klej¹ce. Czêsto nazywa siê je kle-
jami. To jednak termin niepoprawny. Ma-
sy te bowiem nie tylko wi¹¿¹ p³ytki z pod-
³o¿em, ale tak¿e tworz¹ warstwê konstruk-
cyjn¹, zapewniaj¹c¹ pe³ne podparcie p³y-
tek i amortyzuj¹c¹ ewentualne odkszta³ce-
nia pozosta³ych warstw pod³ogi.

G³ównym sk³adnikiem zapraw klej¹-
cych s¹, podobnie jak tradycyjnych, ce-
ment jako spoiwo i piasek jako wype³-
niacz. Zawieraj¹ równie¿ zwi¹zki che-
miczne, modyfikuj¹ce ich w³aœciwoœci,

m.in. zapewniaj¹ce zatrzymanie (reten-
cjê) wody, i plastyfikatory.

Zapraw tych nie tylko nie trzeba, ale
wrêcz nie nale¿y nak³adaæ grubymi placka-
mi (tzw. szpryca), jak siê postêpowa³o z tra-
dycyjn¹ zapraw¹ cementowo-wapienn¹. Tu
gruboœæ warstwy nie przekracza 5 mm,
a zazwyczaj jest mniejsza. St¹d zaprawy te
nazywa siê te¿ cienkowarstwowymi. To t³u-
maczy, dlaczego pod³o¿e musi byæ takie
równe. Wype³nianie wg³êbieñ zapraw¹ kle-
j¹c¹, co by³o zwyk³¹ praktyk¹ w technice
tradycyjnej, to idealny sposób na wyst¹pie-
nie harysu czy wrêcz spêkanie p³ytek.

W dawnej technice p³ytki moczy³o
siê przed u³o¿eniem. Chodzi³o o nas¹cze-
nie ich wod¹, ¿eby jej nie wyci¹ga³y z za-
prawy, w której jest niezbêdna do zwi¹za-
nia. Obecnie jest to nie tylko niekoniecz-
ne, ale wrêcz niewskazane. Wspó³czesne
zaprawy klej¹ce dziêki zdolnoœci retencji
nie oddaj¹ wody. Natomiast ich namocze-
nie mo¿e daæ ujemne skutki wskazane
wy¿ej, przy omawianiu nasi¹kliwoœci.

Ka¿dy chyba producent w swojej
ofercie ma, oprócz zaprawy podstawowej,
tak¿e specjalne, przeznaczone do zastoso-
wañ szczególnych.

Najczêœciej jest to zaprawa uelastycz-
niona. Tej elastycznoœci nie nale¿y braæ
zbyt dos³ownie. Taka zaprawa ma odkszta³-
calnoœæ tylko nieco wiêksz¹ ni¿ znikoma,
charakterystyczna dla zaprawy podstawo-
wej. Jest nieodzowna przy uk³adaniu p³ytek
na pod³o¿ach niestabilnych, np. p³ytach
wiórowych czy gipsowo-kartonowych, nad
ogrzewaniem pod³ogowym. Uelastyczniæ
mo¿na te¿ zaprawê podstawow¹, przez do-
danie odpowiedniego œrodka, zwykle w po-
staci emulsji. Trzeba to robiæ dok³adnie we-
d³ug wskazañ wytwórcy. Zaprawy, jak i in-
ne wyroby nowoczesnej chemii budowla-
nej, maj¹ sk³ad dok³adnie odmierzony. Œci-
œle jest te¿ ustalona iloœæ wody, u¿ytej do
rozrabiania suchej mieszanki. Zarówno nie-
dostatek, jak i nadmiar psuj¹ w³aœciwoœci
warstwy wi¹¿¹cej. Zwykle o objêtoœæ emul-
sji zmniejsza siê iloœæ wody zarobowej.

Jako przyk³ady innych zapraw specja-
listycznych mo¿na wymieniæ:
� szybkotwardniej¹ce – ich stosowanie

umo¿liwia podjêcie dalszych prac ju¿
po kilku godzinach od u³o¿enia p³ytek;
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� Przyk³ady p³ytek gresowych
(fot. Tub¹dzin, Bohemia Gres)

Poszukiwać należy płytek najlepiej spełniających konkretne
oczekiwania, a nie najlepszych w ogóle
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� bia³e, nie powoduj¹ce przebarwieñ – do
uk³adania marmurów, jasnych wapieni
i innych ska³ grubokrystalicznych, po-
datnych na takie oddzia³ywanie;

� o konsystencji ciek³oplastycznej –
przeznaczone do p³yt wielkoformato-
wych, pod którymi przy u¿yciu zapra-
wy zwyk³ej trudno unikn¹æ pustek po-
wietrznych.

Zapraw innych ni¿ cienkowarstwowe
u¿ywa siê obecnie tylko w wyj¹tkowych
przypadkach, np. przy niektórych p³yt-
kach kamiennych lub przy formowaniu
spadku bezpoœrednio pod wyk³adzin¹ ce-
ramiczn¹. Na pod³o¿u rozœcie³a siê pó³su-
ch¹ zaprawê cementow¹. Na niej uk³ada
siê p³ytki w zaplanowany wzór. Nastêpnie
siê je zdejmuje, powierzchniê zaprawy
zwil¿a mleczkiem cementowym i ponow-
nie przyk³ada p³ytki.

Spoœród materia³ów wykoñczeniowych
najwiêksze znaczenie maj¹ zaprawy spo-
inowe (z niemiecka: fugi) – ze spoiwem ce-
mentowym, podobnie jak klej¹ce, tylko
z innym zestawem dodatków. Wype³nia siê
nimi szczeliny miêdzy p³ytkami. Te szczeli-
ny s¹ potrzebne z dwóch powodów. Po
pierwsze, nawet w najwy¿szych klasach p³y-
tek trudno unikn¹æ drobnych ró¿nic w ich
wymiarach czy zwichrowania. Przy uk³ada-
niu na styk te ró¿nice staj¹ siê bardzo wi-
doczne. Po drugie, p³aszczyzna pod³ogi ule-
ga odkszta³ceniom – mniejszym we wnê-
trzu, wiêkszym na zewn¹trz. W niekorzyst-
nych warunkach mo¿e to prowadziæ do od-
spajania p³ytek wskutek naciskania jednych
na drugie. Zaprawa, wype³niaj¹ca szczeliny
miêdzy nimi, jest odkszta³calna znacznie
bardziej ni¿ p³ytki. „Bierze” wiêc te naprê-
¿enia na siebie.

Dawniej, kiedy jedynym materia³em
spoinuj¹cym by³ bia³y cement, podnoszo-
no kwestiê wygl¹du posadzki. Obecnie
mamy szeroki wybór zapraw spoinowych
ró¿nych barw. ¯adnych trudnoœci nie spra-
wia ich zharmonizowanie z kolorystyk¹
p³ytek. Lepiej jednak unikaæ spoin jasnych.
W miejscach, po których siê czêœciej cho-
dzi, nie sposób unikn¹æ ich przybrudzenia,
co nie³adnie odbija od reszty posadzki.

Szerokoœæ spoin zale¿y od wielkoœci
p³ytek i warunków u¿ytkowania posadzki.
Przyjmuje siê, ¿e miêdzy p³ytkami ma³y-
mi, kilkucentymetrowymi, trzeba we wnê-
trzu pozostawiæ odstêpy co najmniej
2-mm, na zewn¹trz (zawsze zaprawa uelas-
tyczniona) – 3-mm. Przy wymiarach
40x40 cm odpowiednie szerokoœci powin-
ny byæ nie mniejsze ni¿ 5-6 oraz 10 mm.

Ka¿da zaprawa spoinowa ma charaktery-
styczny dla siebie zakres szerokoœci.

Przyjêcie we wnêtrzu spoiny 2-mm ja-
ko najmniejszej wynika³o ze wzglêdów nie
tyle konstrukcyjnych, ile wykonawczych.
Wê¿sz¹ szczelinê trudno wype³niæ ca³kowi-
cie �. To zaœ jest konieczne choæby po to,
¿eby w pustej przestrzeni pod stwardnia³¹
spoin¹ nie mog³a siê gromadziæ woda. Kil-
ka lat temu pojawi³y siê zaprawy z bardzo
drobnymi wype³niaczami. Przy ich u¿yciu
nie tylko uzyskuje siê bardzo g³adk¹ po-
wierzchniê, ale tak¿e ³atwo je wprowadziæ
w w¹skie szczeliny. Mo¿na wiêc odstêp miê-
dzy p³ytkami zmniejszyæ do wartoœci poda-
nej przez producenta zaprawy. Inna sprawa,
czy na tym nie traci wygl¹d posadzki.

Do p³ytek z marmuru i jasnych wa-
pieni nale¿y u¿ywaæ spoin specjalnych,
nie powoduj¹cych przebarwieñ.

Zaprawami mineralnymi spoinuje
siê podstawow¹ powierzchniê posadzki.
S¹ jednak miejsca, w których wzajemne
ruchy s¹siaduj¹cych p³aszczyzn s¹ wiêk-
sze ni¿ odkszta³calnoœæ spoiny – np. sty-
ki posadzki ze œcian¹ �. W tych miej-
scach trzeba wiêc u¿yæ materia³u na-
prawdê elastycznego. Najczêœciej stosuje
siê kit silikonowy, krótko zwany siliko-
nem. Spoina z niego, w przeciwieñstwie
do mineralnej, nie mo¿e wype³niaæ ca³ej
przestrzeni miêdzy p³ytkami. Doœæ sze-
rok¹ powierzchni¹ powinna siê stykaæ
z krawêdziami p³ytek, poœrodku zaœ
warstwa musi byæ cienka. Dziêki temu
rozci¹ga siê ju¿ pod wp³ywem ma³ych
si³, nie gro¿¹cych odrywaniem silikonu
od p³ytek (patrz �). Taki kszta³t spoiny
uzyskuje siê w ten sposób, ¿e na dnie
szczeliny umieszcza siê wa³eczek z pian-
ki poliuretanowej (technicznie: sznur
dylatacyjny do spoin) i nad nim formuje
spoinê.

Silikon ma tê w³aœciwoœæ, ¿e po-
wierzchni szkliwionej trzyma siê mocno,
porowatej s³abo. Tu zaœ styka siê g³ównie
z boczn¹, ods³oniêt¹ krawêdzi¹ czerepu.
Trzeba j¹ wiêc przed spoinowaniem za-
gruntowaæ preparatem wskazanym przez
producenta silikonu.

Rzadziej stosowanym materia³em
wykoñczeniowym s¹ ró¿nego rodzaju
profile. Na styku posadzki ze œcian¹
mo¿na zamiast spoiny silikonowej umie-
œciæ profil ³¹cznikowy z tworzywa
sztucznego. W szczelinach dylatacyj-
nych, dziel¹cych wiêksze powierzchnie
pod³ogi, umieszcza siê specjalne profile
dylatacyjne. Tam, gdzie posadzka cera-

� Spoiny: mineralna oraz silikonowa nad po³¹czeniem elementów podk³adu – sposób uformowania
i zachowanie po oddaleniu siê elementów przy uformowaniu poprawnym i niew³aœciwym

� Spoina silikonowa na styku posadzki ze
œcian¹ i nad szczelin¹ w pod³o¿u, wype³nion¹
profilem dylatacyjnym; przy niektórych rodza-
jach p³ytek wskazane jest na czas spoinowa-
nia zabezpieczyæ krawêdzie taœm¹ samoprzy-
lepn¹

mineralna silikonowa
na wa³ku z g¹bki

poprawna silikonowa
po rozci¹gniêciu

z³a silikonowa
po rozci¹gniêciu

R A P O R TP O D Ł O G I

Do płytek z marmuru i jasnych wapieni należy używać
spoin specjalnych, nie powodujących przebarwień
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miczna (kamienna, gresowa) styka siê
z wy¿sz¹ (np. klepkow¹) lub ni¿sz¹ (np.
dywanow¹), umieszcza siê tzw. okucia
niweluj¹ce, kszta³tuj¹ce bezpieczne po³¹-
czenie bezprogowe �.

Uk³adanie
Podstawow¹ czynnoœci¹ jest w³aœciwe

zaprojektowanie uk³adu p³ytek. Pomiñ-
my wzory szczególne, zwane czasem pa³a-
cowymi. Ró¿ne rodzaje p³ytek tworz¹
w nich z³o¿ony rysunek. Pozostaj¹ trzy
uk³ady podstawowe: prosty (spoiny siê
krzy¿uj¹), w cegie³kê, w karo (skoœnie) �.
Pomiñmy wzglêdy estetyczne – ka¿dy ma
swoje upodobania. Z ekonomicznego
punktu widzenia istotne jest, ¿e p³ytki
zwykle trzeba docinaæ. Nie sposób przy
tym unikn¹æ strat materia³u. S¹ one tym
znaczniejsze, im p³ytki wiêksze. Statys-
tycznie rzecz bior¹c, przy uk³adaniu pros-
tym bezu¿yteczne fragmenty p³ytek sta-
nowi¹ 10% ca³kowitej powierzchni po-
sadzki. Przy uk³adzie cegie³kowym ten
udzia³ roœnie ju¿ do 13%, a przy karo – do
15%; prawie co szósta kupiona p³ytka
idzie na straty.

Ró¿nica miêdzy uk³adem prostym
a w karo jest znaczna, na korzyœæ tego
pierwszego. Warto jednak wzi¹æ pod uwa-

gê wzgl¹d techniczny. Przy uk³adzie pros-
tym lub karo w jednym miejscu stykaj¹ siê
cztery naro¿niki. Ka¿dy jest najbardziej
nara¿ony na ukruszenie. Przy „cegie³ce”
stykaj¹ siê dwa naro¿niki, naprzeciw nich
zaœ wypada solidny œrodek p³ytki.

Przy planowaniu uk³adu p³ytek trzeba
uwzglêdniæ stosunek wymiarów p³ytki
(wraz z szerokoœci¹ spoiny!) i pomieszcze-
nia. Rzadko wyra¿a siê on liczb¹ ca³kowit¹
(tzw. wpasowanie). Na ogó³ pozostaje u³a-
mek wymiaru. Jeœli jest on niewielki (kilka
cm), lepiej ca³oœæ przesun¹æ tak, ¿eby z ka¿-
dej strony pozosta³ niepe³ny szeroki pas �.

Koniecznie trzeba te¿ wzi¹æ pod uwa-
gê uk³ad szczelin dylatacyjnych w warst-
wie podk³adowej. Ogólna zasada jest taka,
¿e w wyk³adzinie p³ytkowej powinny one
zostaæ odtworzone. K³opot jest w przy-
padku ogrzewania pod³ogowego. Najczê-
œciej instaluje je jedna ekipa, i to ona roz-
mieszcza te szczeliny wed³ug swoich po-
trzeb, a potem przychodz¹ posadzkarze
i prze¿ywaj¹ rozterkê: u³o¿enie p³ytek do-
pasowaæ do dylatacji pod³o¿a, co mo¿e
wymagaæ ich docinania i pogarsza wygl¹d
posadzki, czy robiæ po swojemu, lekcewa-
¿¹c wzglêdy techniczne.

Uk³adanie p³ytek jest proste. Zaprawê
klej¹c¹ rozœcie³a siê na pod³o¿u i przegar-
nia pac¹ zêbat¹ o wymiarach zêbów odpo-
wiednich do wielkoœci p³ytek. Powstaje
szereg pasów o przekroju zbli¿onym do
kwadratowego 	. Po przy³o¿eniu i przy-
ciœniêciu p³ytki zostan¹ one sp³aszczone
do po³owy wysokoœci. Jeœli wiêc zêby pa-
cy maj¹ wymiary 5×5 mm, gruboœæ war-
stwy zaprawy wyniesie 2,5 mm. To teoria.
W praktyce przyjmuje siê, ¿e wystarcza,
by pokry³a ona 70-80% powierzchni p³yt-
ki. Tam, gdzie siê d³ugo stoi, np. w kuch-
ni, powinno to byæ 90%, a na zewn¹trz,
zw³aszcza w miejscach, w których siê spo-

dziewamy du¿ych obci¹¿eñ dynamicz-
nych – prawie 100%.

Po czasie wskazanym przez producen-
ta zaprawy mo¿na przyst¹piæ do spoino-
wania. Brzegi p³ytek o powierzchni poro-
watej trzeba na ten czas zabezpieczyæ ta-
œm¹ samoprzylepn¹. W przeciwnym razie
mog¹ pozostaæ zabrudzenia zapraw¹ 
. 

�
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	 Uk³adanie p³ytki na zaprawie przegarniêtej
pac¹ zêbat¹


 Skutki spoinowania bez zabezpieczenia
brzegów p³ytek

� Uk³ad p³ytek wzglêdem pomieszczenia: po
lewej stronie niew³aœciwy, z pozostawieniem
w¹skiego pasa przy œcianie, po prawej dobry,
z niepe³nym szerokim pasem z ka¿dej strony

� Okucie niweluj¹ce na styku parkietu z po-
sadzk¹ z p³ytek ceramicznych

� Uk³ady p³ytek, od lewej: prosty, w cegie³kê, w karo
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