
R A P O R T 17
CH

EM
IA

 B
U

D
O

W
LA

N
A

130

Cement i trochę dodatków
Podstawowym składnikiem wszyst-

kich klejów do płytek jest szary lub bia-
ły cement. Na drugim miejscu są wy-
pełniacze mineralne. Za dobrą ura-
bialność kleju odpowiadają zaś polime-
ry, które zapewniają gotowej mieszance
odpowiednią plastyczność. Ważną rolę
spełniają też modyfikatory – tajemni-
cze substancje mające wpływ na szyb-
kość wiązania kleju.

Najważniejsze parametry klejów
Przed kupnem kleju najlepiej jest

odwiedzić stronę internetową produ-
centów tego rodzaju wyrobów lub przej-
rzeć w spokoju ich katalog. Porównując
poszczególne parametry, łatwiej będzie
wybrać odpowiedni produkt. Na opa-
kowaniu lub w katalogu podane będą:
�� elastyczność – czyli odkształcalność
kleju. Może być większa lub mniejsza.
Mieszanki wysokoelastyczne powinny
być stosowane na podłoża odkształcal-
ne, czyli takie, które zmieniają swoje
wymiary w wyniku zmian temperatury
lub wilgotności. Poleca się je więc do
przyklejania płytek na podłogach

ogrzewanych, płytach gipsowo-karto-
nowych, tarasach, balkonach, schodach
zewnętrznych i cokołach. Do przykle-
jania płytek wewnątrz pomieszczeń na
podłożu nieodkształcalnym mogą być
używane kleje o średniej elastyczności;
�� siła wiązania – podawana jest w MPa.
Wartość ta oznacza, jaka siła jest po-
trzebna, by oderwać płytkę od ściany.
Im większa siła wiązania, tym lepiej; 
�� temperatura stosowania – to infor-
macja, przy jakiej minimalnej i maksy-
malnej temperaturze można przyklejać
płytki;
�� czas zużycia – informuje o tym, jak
długo przygotowana mieszanka może
oczekiwać na nakładanie. Przekrocze-
nie tego czasu sprawia, że klej nie na-
daje się do użycia. Często jednak moż-
na go jeszcze odratować dodając odro-
binę ciepłej wody;
�� czas korekcji klejenia – parametr ten
mówi, w ciągu jakiego czasu od przy-
klejenia płytki można nią jeszcze ma-
newrować, by poprawić niewłaściwe po-
łożenie;
�� czas pełnej przydatności do użycia –
po terakocie można chodzić już po kil-
ku lub kilkunastu godzinach od ułoże-
nia. Po tym samym czasie można też
przystąpić do spoinowania płytek. Czas
pełnej przydatności informuje zaś
o tym, kiedy można w pełni obciążać
ceramiczną, kamienną lub gresową
okładzinę. Dochodzi on często nawet
do kilku dni;
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Czasy zapraw cemento-
wych, przygotowywanych

samodzielnie przez
glazurnika, odeszły

w przeszłość. Dziś ich
miejsce zajęły gotowe

mieszanki klejące, czyli
popularne kleje do płytek.

Można nimi przyklejać
glazurę i terakotę, ale są

i takie mieszanki, na które
da się układać mozaikę,
gres, klinkier lub płytki

kamienne.

G o t o w e  z a p r a w y  k l e j ą c e

KLEJE
nie tylko

DO GLAZURY

Oprócz tradycyjnych zapraw klejo-
wych, w sprzedaży są również dwuskład-
nikowe kleje poliuretanowe. Są one dużo
droższe od klejów tradycyjnych, ale za to
można ich używać także jako mas do izo-
lowania przeciwwilgociowego.
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�� wydajność – informuje o tym, ile su-
chej mieszanki potrzeba do ułożenia
1m2 okładziny. Wydajność powinna się
odnosić do konkretnej grubości war-
stwy kleju lub do konkretnego rozmia-
ru ząbków pacy, którą klej się rozpro-
wadza;
�� maksymalna grubość warstwy – płyt-
ki układa się zazwyczaj na warstwie kle-
ju nieprzekraczającej 8 mm. Podłoże
musi być wówczas równe. Jeśli jednak
są w nim rysy lub nierówności, trzeba
użyć takiej zaprawy klejącej, z której da
się wykonać warstwę dochodzącą do
20 mm. Na opakowaniu kleju powinna
być podana maksymalna grubość war-
stwy klejącej. Dzięki temu można się
zorientować, czy dana zaprawa klejąca
nadaje się nie tylko do klejenia płytek,
ale też do wyrównywania podłoża. 

Lepsze i gorsze podłoża
Przed kupieniem kleju trzeba ko-

niecznie sprawdzić, w jakim stanie jest
podłoże na którym mają być układane
płytki. Większość mieszanek przezna-
czona jest do podłoży spoistych i nie-
odkształcalnych. Są to więc świeże,
mocne tynki, stabilne powłoki malars-
kie, mocne wylewki betonowe. Do pod-
łoży niespoistych, czyli kruszących się
tynków, łuszczących farb, nierównych,
spękanych podłóg najlepiej użyć kleją-
cych zapraw renowacyjnych. Zniwelu-
ją one nierówności podłoża i wypełnią
rysy oraz ubytki. Podłoża odkształcal-
ne (podłogi ogrzewane, płyty g-k), czy-
li niestabilne wymiarowo też wymagają
klejów o zwiększonej elastyczności 1.

Najtrudniejsze są jednak tak zwane
podłoża krytyczne. Zalicza się do nich
między innymi stare płytki ceramiczne,
szkło, płyty drewnopochodne, beton
komórkowy, świeży beton lub tynki
oraz jastrychy gipsowe. Wymagają one
zapraw klejących o bardzo dużej sile
wiązania i jednocześnie wysokiej ela-
styczności. Stosuje się również kleje do
mocowania płytek – na płytki 2.

Kleje do płytek ceramicznych
Glazurę i terakotę można przyklejać

klejami na bazie szarego cementu. Nada-
ją się one głównie na podłoża nieod-
kształcalne, czyli nie powinno się przy-
klejać nimi płytek na podłogi ogrzewane.
Nie zawsze też nadają się do stosowania
na zewnątrz domu. Są to najpopularniej-
sze i zarazem najtańsze ze wszystkich su-
chych mieszanek klejących.

Kleje do mozaiki
Mozaikę porcelanową można przy-

klejać tym samym klejem co glazurę
i terakotę. Inaczej ma się sprawa w przy-
padku mozaiki szklanej. Wówczas trze-
ba zastosować klej na bazie cementu
białego. Szary mógłby bowiem powo-
dować widoczne przebarwienia. 

Kleje do płytek gresowych i klin-
kierowych
Mają one większą siłę wiązania od

klejów tradycyjnych. Używa się ich do
przyklejania płytek o małej nasiąkliwo-
ści – gresowych i klinkierowych, ale
można nimi z powodzeniem kleić także
glazurę oraz terakotę. Nadają się do sto-
sowania wewnątrz i na zewnątrz domu.

Kleje do płytek kamiennych
Te kleje produkuje się na bazie szla-

chetnego cementu białego. Z tego po-
wodu są one droższe od pozostałych.
Nadają się do mocowania płytek z ka-
mieni naturalnych, takich jak granit,
marmur, bazalt, gnejs lub wapień. Przy-
kleja się nimi też płytki z kamieni
sztucznych. Biały cement w przeci-
wieństwie do szarego nie pozostawia
śladów na kamieniach podatnych na
przebarwienia, takich jak na przykład
marmur. Kleje do kamienia mają dużą
siłę wiązania i charakteryzują się wyso-
ką elastycznością. Można je stosować
wewnątrz i na zewnątrz domu.

Kleje do wielu rodzajów płytek
Są to bardzo nowoczesne mieszan-

ki. Da się przy ich użyciu mocować gla-
zurę, terakotę, gres, klinkier, mozaikę
porcelanową, a także płytki z tych od-
mian kamienia, które nie są podatne na
przebarwienia. Kleje te można stosować
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Przykładami takich uniwersalnych kle-
jów na rynku są mieszanki: CM 11 fir-
my Henkel, Cekol C09, Optiroc Easy
Fix, Alpol AK513.

Nie tylko płytki
Kleje do płytek, zwłaszcza te uni-

wersalne, mogą być używane również do
wielu innych materiałów. Da się nimi
mocować na przykład pustaki szklane,
lastryko, płytki betonowe lub styropia-
nowe płyty izolacyjne. �

Informacje o producentach klejów i przy-
kładowych produktach rynkowych podaje-
my w rubryce Info rynek.
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2 Niektóre kleje przystosowane są do
mocowania płytek na istniejącej okładzinie
ceramicznej (fot. Cekol)

W worku lub pojemniku
Ogromna większość klejów do płytek

sprzedawana jest w postaci suchej mieszan-
ki. Worki mogą mieć różną pojemność, naj-
częściej 1, 5 lub 25 kg. Taki klej wymaga
wymieszania z wodą, dodaną w takiej ilości,
jaką zaleca producent. Sprzedawane są też
kleje, które mają konsystencję pasty. Pro-
ducenci pakują je do plastikowych pojem-
ników, podobnych do tych, w których
sprzedawane są farby lub bitumiczne masy
izolacyjne. Po otworzeniu pojemnika od ra-
zu można przyklejać nimi płytki.

1 Sprzedawane są kleje, które dzięki dużej
elastyczności, z powodzeniem mogą służyć
do mocowania terakoty na podłogach ogrze-
wanych (fot. Cekol)


