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Opopularnoœci ró¿nego rodzaju posa-
dzek decyduj¹ ich cechy u¿ytkowe.

Wci¹¿ udoskonalana technika produkcji
i bogata oferta handlowa, przyprawiaj¹
o zawrót g³owy nawet najbardziej wyma-
gaj¹cych klientów. Wybór odpowiednich
p³ytek to nie tylko decyzja dotycz¹ca wa-
lorów estetycznych okreœlonego produk-
tu. W d³u¿szej perspektywie wa¿niejsza
mo¿e siê okazaæ jego charakterystyka
techniczna. Wybieraj¹c p³ytki powinni-
œmy wzi¹æ pod uwagê ich parametry wy-
trzyma³oœciowe, takie jak np. odpornoœæ
na œcieranie. Inn¹ œcieralnoœæ ma gres, in-
n¹ marmur, a jeszcze inn¹ klinkier czy te-
rakota. Parametr ten powinien mieæ mini-
maln¹, okreœlon¹  normami wartoœæ.
W zale¿noœci od tego, czy posadzka bê-
dzie znajdowa³a siê w pokoju czy w gara-
¿u powinniœmy dobraæ odpowiedni mate-
ria³. Równie wa¿ne parametry to odpor-
noœæ na plamienie i nasi¹kliwoœæ oraz –
w przypadku ogrzewania pod³ogowego –
zdolnoœæ do jak najlepszego przewodzenia
ciep³a. 
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P o s a d z k i  c e r a m i c z n e  i  k a m i e n n e

Posadzki, które mo¿na nazwaæ umownie twardymi, maj¹ swoich zwolenników
i zagorza³ych przeciwników – tych ostatnich jednak systematycznie ubywa. Do nie-
dawna niedorzecznoœci¹ wydawa³ siê pomys³ uk³adania p³ytek w innych pomiesz-

czeniach ni¿ ³azienki czy kuchnie. Dziœ p³ytki coraz czêœciej spotykamy w pokojach
dziennych, spi¿arniach, sypialniach, a nawet w piwnicach. Posadzki takie s¹ odpor-

ne na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne, jednoczeœnie bardzo ³atwo utrzy-
maæ je w czystoœci. Nie musimy te¿ obawiaæ siê, ¿e bêd¹ zimne. Jeœli zostan¹ u³o-

¿one na ogrzewaniu pod³ogowym, bêd¹ pracowaæ jako p³yta grzewcza.

WOKÓŁ PŁYTEK
posadzki z kamienia, gresu

i ok³adzin ceramicznych

OOpprraaccoowwaanniiee:: TToommaasszz DD¹¹bbrroowwsskkii

fot. Opoczno 



Materia³y ceramiczne
Zaliczamy do nich ciesz¹cy siê coraz

wiêksz¹ popularnoœci¹ gres, niezwykle
bogat¹ ofertê p³ytek ceramicznych oraz
klinkier i terakotê.

Gres
Gres jest materia³em produkowanym

na bazie krzemionki i dodatków, m. in.
tlenków nadaj¹cych mu kolor. Mieszankê
tak¹ wypala siê w temperaturze oko³o
1250° C. Wysoka temperatura powoduje
utwardzenie gresu. Tak przygotowany
produkt prawie nie ma porów, nie prze-
puszcza wiêc wody i jest niezwykle twar-
dy (potrafi zarysowaæ nawet szk³o). 

Gres jest odporny na dzia³anie niskich
temperatur oraz kwasów. Pozbawion¹ po-
rów powierzchniê ³atwo utrzymaæ w czy-
stoœci. Technologia wykonania p³ytek i ich
niezwyk³a odpornoœæ na œcieranie gwaran-
tuj¹ dobry wygl¹d posadzki przez wiele lat.
Jednolita struktura sprawia, ¿e nawet ma-
teria³ wytarty wygl¹da dobrze. 

Gres matowy powstaje z surowców
wymienionych wy¿ej, lecz wypala siê go
w ni¿szej temperaturze (oko³o 1000° C).
W takich warunkach nastêpuje jedynie
czêœciowe zeszklenie materia³u, wiêc iloœæ
porów jest w tym przypadku nieco wiêk-
sza. Wiêksza porowatoœæ to automatycz-
nie wiêksza nasi¹kliwoœæ, a co za tym
idzie mniejsza odpornoœæ na niskie tem-
peratury – materia³u takiego nie mo¿na
wiêc stosowaæ na zewn¹trz budynku. 

Gres porcelanowy jest dodatkowo
powleczony warstw¹ emalii podobnej do
stosowanej w produkcji p³ytek ceramicz-
nych. Znacznie zmniejsza to jego nasi¹kli-
woœæ i podwy¿sza mrozoodpornoœæ – mo¿-
na go stosowaæ na zewn¹trz budynków.

Wœród materia³ów posadzkowych
gresy ciesz¹ siê zas³u¿enie najlepsz¹ opi-
ni¹. Techniki pokrywania ich dodatkami
koloryzuj¹cymi umo¿liwi³y uzyskanie

imitacji ró¿nokolorowych gatunków mar-
muru oraz bardzo precyzyjnych wzo-
rów �. Gres do z³udzenia przypominaj¹-
cy kamieñ jest z regu³y znacznie od niego
l¿ejszy oraz tañszy, choæ to ostatnie nie
musi byæ regu³¹. P³ytki wykonane z tego
materia³u dostêpne s¹ najczêœciej w wy-
miarach z przedzia³u 20-60 cm.

P³ytki ceramiczne
Nazw¹ t¹ okreœla siê ca³¹ grupê ok³a-

dzin pod³ogowych, do których wytworze-
nia u¿yto glinek �. P³ytki wyprodukowa-
ne z gliny najwy¿szej jakoœci nazywane s¹
czasem kamionk¹ (s¹ twardsze ni¿ klin-
kier i terakota). Podczas wypalania glina
twardnieje tworz¹c nieporowaty i twardy
materia³ posadzkowy. Jest on odporny na
plamienie, niskie i wysokie temperatury
oraz wilgoæ. W odró¿nieniu od gresu, któ-
ry jest jednowarstwowy, p³ytki ceramicz-
ne sk³adaj¹ siê z warstwy noœnej oraz
wierzchniej, dekoracyjnej. Jest ni¹ szkli-
wo, dziêki któremu p³ytka zyskuje kolor
oraz fakturê. Szkliwo w p³ytkach gorszej
jakoœci, u³o¿onych w miejscach o du¿ym
natê¿eniu ruchu,  po pewnym czasie naj-
prawdopodobniej zacznie siê wycieraæ.

Widoczna bêdzie wówczas warstwa gliny,
a tak uszkodzone p³ytki kwalifikuj¹ siê do
wymiany. 

Klinkier 
Z glinek s³abszej jakoœci wytwarza siê

p³ytki klinkierowe. Wypala siê je w tem-
peraturach znacznie ni¿szych, ni¿ w przy-
padku p³ytek ceramicznych. W takich
warunkach wewn¹trz materia³u nie za-
chodzi jeszcze proces zeszklenia, co wp³y-
wa negatywnie na twardoœæ i porowatoœæ
p³ytki. W celu poprawienia wytrzyma³o-
œci oraz uszczelnienia powierzchni nie-
którzy producenci pokrywaj¹ klinkier
warstw¹ glazury (dekoracyjny lakier).  

Klinkier faktur¹ i kolorem przypomi-
na nieco czerwon¹ ceg³ê, a powierzchnie
nim wy³o¿one maj¹ ciep³e, rustykalne
barwy. 

Terakota
Nazw¹ t¹ okreœla siê wyroby cera-

miczne nieszkliwione, wyprodukowane
na bazie drobnoziarnistej gliny z dodat-
kiem szamotu lub piasku kwarcowego
oraz barwników. Kolor terakoty zale¿y
tak¿e od rodzaju gliny i miejsca jej wydo-
bycia �. Charakterystycznymi kolorami
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� Kolor terakoty zale¿y od rodzaju gliny i miej-
sca jej wydobycia. Produkty z tej grupy mo¿na
równie¿ zdobiæ kolorowymi wzorami 
(fot. Azulejera Alcorense)

� Nowoczesne techniki dekorowania p³ytek
ceramicznych umo¿liwiaj¹ uzyskanie bardzo
skomplikowanych wzorów (fot. Cersanit)

� Gres dekorowany wzorami w ró¿nych kolo-
rach pokrywa siê warstw¹ szkliwa 
(fot. Ceramika Gres)
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s¹: ró¿owy, brunatny, br¹z i ceglasta czer-
wieñ. Wyroby z terakoty znane s¹ budow-
nictwu od czasów staro¿ytnych i do dziœ
cenione s¹ za du¿¹ twardoœæ i odpornoœæ
na œcieranie. 

W porównaniu z innymi p³ytkami ce-
ramicznymi i kamieniem s¹ stosunkowo
ciep³e w dotyku. 

Terakot¹ potocznie zwyk³o nazywaæ
siê równie¿ wszelkie p³ytki wykorzysty-
wane jako warstwa posadzkowa, co jest
oczywiœcie nadu¿yciem tego terminu.

Kamieñ
Kamieñ jest naturalnym i najstar-

szym materia³em wykorzystywanym do
produkcji ok³adzin pod³ogowych. Cechu-
je go bardzo du¿a wytrzyma³oœæ na œciera-
nie i niska nasi¹kliwoœæ, jest jednak dosyæ
zimny i po wypolerowaniu œliski. W od-
ró¿nieniu od wymienianych wczeœniej
gresów, p³ytek ceramicznych i klinkieru,
kamieñ rzadko wymaga obróbki termicz-
nej, czy barwienia. Jest materia³em jedno-
litym, a przygotowanie go na potrzeby
budownictwa polega jedynie na wyciêciu
po¿¹danego kszta³tu oraz nadaniu odpo-
wiedniej faktury. 

P³ytki pod³ogowe z kamienia mog¹
byæ g³adzone – wówczas s¹ matowe, po
oszlifowaniu i wypolerowaniu staj¹ siê
g³adkie i b³yszcz¹ce. 

Poniewa¿ struktura wewnêtrzna jest
taka sama jak zewnêtrzna, nawet mocno
wytarte elementy nie zmieniaj¹ swego
wygl¹du. P³ytki kamienne trudno uszko-
dziæ, nie wymagaj¹ napraw oraz specjal-
nych zabiegów konserwacyjnych, s¹ jed-
nym z najtrwalszym materia³ów, jaki
mo¿na wykorzystaæ na posadzkê.

Marmur 
Jest ska³¹ wapienn¹, o du¿ej gêstoœci.

£atwo go obrabiaæ przy pomocy twardych
narzêdzi. 

W zale¿noœci od miejsca pochodze-
nia, marmury ró¿ni¹ siê kolorem i wzo-
rem „¿y³ek” �. O¿y³kowania i barwy to
skutek obecnoœci naturalnych domie-
szek i zanieczyszczeñ w strukturze ska-
³y. Podkreœlenie naturalnego odcienia
marmuru uzyskuje siê przez szlifowa-
nie i polerowanie jego powierzchni.
Dziêki temu, ¿e jest to kamieñ drobno-
ziarnisty, jego powierzchniê mo¿na
uczyniæ tak g³adk¹, by odbija³a refleksy
œwietlne. 

Trawertyn 
Ten minera³ charakteryzuj¹ w³aœciwo-

œci zbli¿one do marmuru. P³ytki mog¹
mieæ kolor br¹zowy, be¿owy lub kremowy.
Inn¹ ska³¹ osadow¹ o podobnych w³aœci-
woœciach dekoracyjno-fizycznych jest do-
lomit (nieco twardszy od marmuru). Wy-
polerowany na wysoki po³ysk jest bardzo
œliski i w zwi¹zku z tym niebezpieczny. 

Granit 
Jest ska³¹ sk³adaj¹c¹ siê g³ównie

z kwarcu. Ma du¿¹ wytrzyma³oœæ mecha-
niczn¹ i nie przepuszcza wody, jest ca³ko-
wicie odporny na dzia³anie kwasów
i t³uszczów, wygl¹dem mo¿e przypomi-
naæ marmur �.

Inne materia³y kamienne
P³ytki kamienne wykonuje siê rów-

nie¿ z ró¿nego rodzaju ³upków, piaskow-
ców, czy bardzo twardego bazaltu. Mate-
ria³y te stosowane s¹ jednak najczêœciej ja-
ko ok³adziny zewnêtrzne schodów i ale-
jek ogrodowych.

Dobór posadzki
Kwestie estetyczne s¹ spraw¹ indywi-

dualnych upodobañ i poczucia smaku,

nie bêdziemy wiêc poœwiêcali tutaj temu
zagadnieniu zbyt wiele uwagi. 

Bardzo wa¿ne s¹ zagadnienia zwi¹za-
ne z charakterystyk¹ fizyczn¹ p³ytek. Po-
sadzka mo¿e nam s³u¿yæ nawet przez kil-
kadziesi¹t lat, powinniœmy wiêc zdecydo-
waæ siê na takie p³ytki, które nie tylko bê-
d¹ ³adnie wygl¹da³y, ale spe³ni¹ te¿ do-
brze swoj¹ rolê u¿ytkow¹. Do przedpoko-
ju i wiatro³apu powinniœmy wybraæ p³yt-
ki twarde, odporne na œcieranie i zaryso-
wanie piaskiem. Je¿eli zamierzamy u³o-
¿yæ je w piwnicy czy gara¿u, warto by by-
³y odporne na plamienia olejem i nasi¹ka-
nie. 

P³ytki przeznaczone do ³azienki
i kuchni musz¹ wytrzymaæ uderzenia
twardych przedmiotów, które czasem zda-
rzy nam siê upuœciæ na pod³ogê. Musz¹
byæ równie¿ ³atwe do utrzymania w czy-
stoœci. 

Te i inne cechy materia³u, z jakiego
wykonano p³ytki, oznaczane s¹ przez pro-
ducentów odpowiednimi symbolami lub
piktogramami. Znajomoœæ ich pozwoli
nam bardzo szybko zorientowaæ siê, jakie
w³aœciwoœci fizyczne maj¹ wybrane przez
nas ok³adziny.

Oznaczenia p³ytek
Ze wzglêdu na sposób wytwarzania

p³ytki ceramiczne dzieli siê na trzy grupy.
Ka¿d¹ oznacza siê jedn¹ z trzech pierw-
szych liter alfabetu. Producenci zobowi¹-
zani s¹ równie¿ do przedstawienia infor-

P o s a d z k i  c e r a m i c z n e  i  k a m i e n n e

D³ugotrwa³e dzia³anie agresywnych kwa-
sów czy t³uszczów mo¿e uszkodziæ po-
wierzchniê marmuru. 

� Posadzki z marmuru s¹ eleganckie i cechuj¹
siê wyj¹tkow¹ trwa³oœci¹ (fot. Probet – Desag)

� Granit wygl¹dem mo¿e przypominaæ mar-
mur; jest odporny na dzia³anie kwasów i t³usz-
czów (fot. Morstone)
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macji o klasie œcieralnoœci oraz nasi¹kli-
woœci wodnej. S¹ to podstawowe parame-
try p³ytek, bez znajomoœci których nie
powinniœmy podejmowaæ decyzji o zaku-
pie. 

Uk³adanie p³ytek na 
istniej¹cym podk³adzie
P³ytki ceramiczne i kamienne uk³adaæ

mo¿na w³aœciwie na wszystkich pod³o¿ach
mineralnych, pod warunkiem, ¿e s¹ one
stabilne, czyste i nie ³uszcz¹ siê. P³ytki
o niewielkich i œrednich wymiarach mo¿-
na stosowaæ równie¿ na drewno, gumê,
metal oraz PVC. Jest to mo¿liwe pod wa-
runkiem u¿ycia kleju charakteryzuj¹cego

siê odpowiedni¹ plastycznoœci¹ i zdolno-
œciami przylegania do danego pod³o¿a. 

Posadzki mo¿na wi¹zaæ z pod³o¿em
trwale; na warstwie rozdzielaj¹co – pozio-
muj¹cej lub na warstwie izolacji wyg³u-
szaj¹cej, cieplnej oraz hydroizolacji. 

Wi¹zania trwa³e zaleca siê stosowaæ
w przypadku pod³óg stabilnych, w któ-
rych nie bêd¹ wystêpowaæ naprê¿enia
mog¹ce doprowadziæ do odklejania siê
p³ytek. Stropy, które mog¹ odkszta³caæ siê
lub uginaæ, kryjemy ok³adzinami klejo-
nymi za pomoc¹ zapraw elastycznych. 

P³ytki na warstwie starej terakoty
Je¿eli stara warstwa terakoty znudzi³a

nas lub po prostu jest zniszczona, mo¿e-
my bezpoœrednio na niej u³o¿yæ now¹ po-
sadzkê. Przygotowanie pod³o¿a polega na
przyklejeniu odspojonych p³ytek, zaszpa-
chlowaniu ubytków oraz wykruszonych
spoin. W nastêpnej kolejnoœci powierzch-
niê nale¿y dok³adnie oczyœciæ, odt³uœciæ
i zagruntowaæ przeznaczonym do tego
preparatem na bazie ¿ywic epoksydo-
wych. Odpowiedni œrodek powinien pole-
ciæ nam pracownik najbli¿szego sklepu
z materia³ami budowlanymi. Mocowanie
p³ytek powinno przebiegaæ z wykorzysta-
niem kleju do po³¹czeñ „p³ytki na p³yt-
ki”. 

Je¿eli stara posadzka jest nierówna,
nale¿y j¹ wypoziomowaæ stosuj¹c jedn¹
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� Gres szkliwiony Colorado doskonale spraw-
dzi siê w kuchni (fot. Cersanit)

Technologia wytwarzania:
A – p³ytki ci¹gnione. Masa plastyczna jest formowana w pasy,

a nastêpnie ciêta do odpowiednich wymiarów i wypalana w tem-
peraturze 1250-1300°C. P³ytki takie odznaczaj¹ siê podwy¿szon¹
wytrzyma³oœci¹;

B – p³ytki prasowane. Formuje siê je w prasach, a nastêpnie
wypala w temperaturze nieco ni¿szej ni¿ w przypadku p³ytek ci¹-
gnionych. Klasa B oznacza ni¿sz¹ wytrzyma³oœæ;

C – dziœ p³ytki produkowane w ten sposób nale¿¹ do rzadko-
œci, bowiem s¹ najmniej wytrzyma³e mechanicznie. Elementy
powstaj¹ w procesie odlewania w formach i wypalania. 

Œcieralnoœæ
Cechê tê okreœla siê przy pomocy rysunku diamentu i napisu

PEI z dopisanymi cyframi rzymskimi �. PEI – I  oraz PEI – II
to p³ytki przeznaczone do pomieszczeñ o ma³ym natê¿eniu ru-
chu. czyli tam gdzie chodzi siê boso lub w miêkkim obuwiu (np.
³azienka).  PEI – III – wystarcz¹ do pomieszczeñ o œrednim na-
tê¿eniu ruchu; posadzki takie wra¿liwe s¹ na zarysowania pia-
skiem, ale doskonale sprawdzaj¹ siê w kuchni, ³azience, czy po-
koju dziennym �. P³ytki przeznaczone na posadzki w gara¿ach,

piwnicach i warsztatach powinny mieæ oznaczenie PEI – IV.
W obiektach u¿ytecznoœci publicznej i sklepach sprawdz¹ siê
produkty o klasie œcieralnoœci oznaczonej symbolem PEI – V. 

Nasi¹kliwoœæ
Oznacza siê j¹ piktogramem przedstawiaj¹cym kropelki. Wy-

ró¿nia siê kilka klas nasi¹kliwoœci. Grupa I to nasi¹kliwoœæ
mniejsza ni¿ 3%, grupa II oznacza nasi¹kliwoœæ 3-10 %, podgru-
pa II a – nasi¹kliwoœæ 3-6%, podgrupa II b – nasi¹kliwoœæ 6-10 %,
grupa III to nasi¹kliwoœæ przekraczaj¹ca 10 % – takich p³ytek nie
powinniœmy stosowaæ na posadzki.

Zagro¿enie poœlizgiem
Je¿eli posadzka nara¿ona jest na zawilgocenie, nale¿y pamiê-

taæ o tym, ¿e ³atwo bêdzie siê na niej poœlizn¹æ. Niebezpieczeñ-
stwu temu zaradzimy stosuj¹c p³ytki o w³aœciwoœciach antypoœli-
zgowych. Klasyfikuje siê je w piêciu grupach oznaczonych sym-
bolami od R9 do R13. W miejscach szczególnie zagro¿onych po-
œlizgiem powinniœmy zastosowaæ p³ytki oznaczone liter¹ V, ozna-
czaj¹c¹ powierzchniê profilowan¹ �. O p³ytkach o ma³ej poœli-
zgowoœci lub profilowanych powinniœmy pomyœleæ uk³adaj¹c po-
sadzkê w pobli¿u wanien i kabin prysznicowych oraz basenów.

� Gresy s¹ jednym z najtwardszych materia-
³ów posadzkowych. Twardoœæ szkliwa p³ytek
Monaco Brown wynosi 9 pkt w 10 punktowej
skali Mohsa; 10 pkt to twardoœæ diamentu 
(fot. Ceramika Parady¿) 
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z dostêpnych na rynku mas samopozio-
muj¹cych. Po jej wyschniêciu (patrz – in-
formacje udzielane przez producenta)
mo¿emy przyst¹piæ do klejenia nowej
warstwy p³ytek. W tym przypadku mo¿na
zastosowaæ spoiwa tradycyjne 	.

P³ytki na pod³odze drewnianej
Parkiet, na którym chcemy u³o¿yæ

p³ytki, nie mo¿e byæ popêkany, dziurawy,
a tak¿e nie powinien uginaæ siê ani od-
kszta³caæ w ¿aden sposób. Z drewna nale-
¿y zedrzeæ warstwê lakieru i œrodków
konserwuj¹cych. Nale¿y równie¿ uzupe³-
niæ szpachlówk¹ wszelkie ubytki. Nastêp-
nie parkiet trzeba zagruntowaæ i u³o¿yæ
warstwê siatki z w³ókna szklanego. Kolej-
n¹ czynnoœci¹ jest wykonanie warstwy
wyrównuj¹cej – mo¿e ni¹ byæ masa samo-
poziomuj¹ca, najlepiej zawieraj¹ca upla-
styczniaj¹ce dodatki w postaci w³ókien
syntetycznych. Po wyschniêciu warstwy
wyrównuj¹cej mo¿na przyst¹piæ do uk³a-
dania p³ytek.

Posadzka na starych p³ytkach PVC
P³ytki ceramiczne mo¿emy u³o¿yæ

równie¿ na starych p³ytkach PVC, jeœli
tylko dobrze trzymaj¹ siê pod³ogi. W in-
nych przypadkach lepiej je odkleiæ. Jeœli
zdecydujemy siê uk³adaæ nowe p³ytki na
starych winylowych, powinniœmy wyko-
naæ nastêpuj¹ce czynnoœci: tward¹ szczot-
k¹ przetrzeæ b³yszcz¹c¹ pow³okê PVC,
umyæ j¹ i usun¹æ wszystkie œrodki kon-

serwuj¹ce. Do monta¿u nowego pokrycia
nale¿y stosowaæ specjalnie dobrany klej. 

P³ytki na pod³odze wyciszonej 
akustycznie
Je¿eli p³ytki uk³adane s¹ na pod³odze

nad pomieszczeniem, w którym stale
przebywaj¹ ludzie, a zachodzi obawa, ¿e
strop nie wyt³umi odg³osu kroków, mo¿e-
my pokusiæ siê o wykonanie izolacji aku-
stycznej. W tym celu wystarczy wokó³
œcian przykleiæ piankow¹ taœmê dylata-
cyjn¹, a na pod³odze u³o¿yæ p³yty ze spe-
cjalnego materia³u dŸwiêkoch³onnego.
Na tak wykonan¹ izolacjê akustyczn¹, na-
klejamy p³ytki za pomoc¹ specjalnej za-
prawy klejowej.

Obliczamy potrzebn¹ iloœæ
p³ytek
Jeœli zdecydowaliœmy ju¿, jakie wzory

kupiæ, nie pozostaje nam nic innego, jak
obliczyæ potrzebn¹ ich iloœæ. W przypad-
ku p³ytek ceramicznych, w punktach
sprzeda¿y podaje siê cenê 1m2. Dlatego
w pierwszej kolejnoœci mierzymy po-
wierzchniê pod³ogi, na której u³o¿ymy
posadzkê kamienn¹ lub ceramiczn¹. P³yt-
ki, które chcemy mieæ w swoim mieszka-
niu maj¹ konkretne wymiary, musimy
wiêc wiedzieæ, ile sztuk zu¿yjemy do po-
krycia 1m2. Uzyskan¹ liczbê wystarczy
pomno¿yæ przez iloœæ metrów kwadrato-
wych pod³ogi i do tego dodaæ jeszcze kil-
kanaœcie lub kilkadziesi¹t p³ytek, bior¹c
pod uwagê nieprzewidziane uszkodzenia
materia³u oraz koniecznoœæ przycinania
ok³adziny w pobli¿u œcian. Przyk³adowy
sposób obliczenia podajemy w tab. 1.

Pamiêtajmy 
■ Wybór kleju do p³ytek uzale¿niony

jest od rodzaju pod³o¿a. Nie wszystkie
kleje dobrze spe³ni¹ swoj¹ rolê na wszyst-
kich pod³o¿ach (np. klej, który nie ma
w³aœciwoœci plastycznych, nie nadaje siê
do wi¹zania p³ytek z pod³o¿em podatnym
na odkszta³canie);
■ Je¿eli chcemy u³o¿yæ posadzkê z p³ytek
ró¿nej wielkoœci i maj¹cych ró¿ne wzory,
kupmy materia³y tego samego producen-
ta i z tej samej serii;
■ Uk³adanie posadzki kamiennej i cera-
micznej, szczególnie z p³ytek o kszta³tach
innych ni¿ kwadrat, czy prostok¹t, jest za-
daniem wymagaj¹cym praktyki i sporych
umiejêtnoœci, dlatego zadanie to najlepiej
powierzyæ wykwalifikowanym rzemieœl-
nikom;
■ P³ytki na ogrzewaniu pod³ogowym nie
powinny byæ zbyt grube, by nie powodo-
waæ zbyt du¿ych strat ciep³a. Kleje u¿yte
do mocowania p³ytek musz¹ byæ odporne
na dzia³anie wysokich, d³ugotrwa³ych
temperatur. W razie potrzeby, w posadzce
nale¿y wykonaæ szczeliny dylatacyjne.
Miejsca, w których trzeba bêdzie wykonaæ
dylatacje, powinny byæ zaznaczone na pla-
nie projektu systemu ogrzewania pod³ogo-
wego. Szerokoœæ spoiny znajduj¹cej siê nad
dylatacj¹ nie powinna byæ mniejsza ni¿
8 mm. Stosujemy do tego kity silikonowe. 

� 
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Im bardziej skomplikowany kszta³t ma
pomieszczenie, tym wiêcej p³ytek trzeba
bêdzie docinaæ. Nale¿y to uwzglêdniæ
okreœlaj¹c wielkoœæ zapasu elementów. 

Wymiary Iloœæ p³ytek
p³ytki [cm] na m2

10x10 100
10x20 50

11,5x11,5 76
15x15 44
15x20 33
20x20 25
21x21 23
20x30 17 
24x24 16
25x25 16
30x30 11

33,3x33,3 9

� W miejscach szczególnie zagro¿onych poœli-
zgiem powinno siê stosowaæ p³ytki z profilowa-
n¹ powierzchni¹ (fot. Opoczno)

Tabela 1. Przyk³adowe zu¿ycie p³ytek na
1 m2 powierzchni

	 P³ytki ceramiczne mo¿emy u³o¿yæ równie¿
na warstwie starej terakoty


