Układanie
płytek
okładzinowych

Wybórpłytek
Wybórpłytekokładzinowychzależynietylkoodichwaloróweste
tycznych(kolor,wygląd,wymiary),lecztakżeodlokalizacjiścian,
naktórychmająbyćpołożone.
1. Płytki gipsowe układa
sięzazwyczajnaścia
nachwewnętrznych.

2. Płytki z terakoty, betonu
i sztucznegokamieniamogą
być układane zarówno na
zewnątrz,jaki wewnątrz.

Do układania płytek na zewnętrznych ścianach, należy używać
zaprawyklejowejodpornejnazmianytemperatury.
Wybórzaprawydospoinowania(fugowania)zależyodlokalizacji
ściany.Spoinynaelewacjachpowinnybyćwypełnioneelastycz
nym materiałem, zdolnym przenieść naprężenia spowodowane
odkształcaniemsiępłytek.

Metodaukładania
Cienkie i lekkie płytki
układasięodgórydo
dołu; dzięki temu nie
trzeba przycinać pły
tekpodsufitem.

Grube i ciężkie płytki
układa się od dołu do
góry.Zewzględunaich
duży ciężar, do klejenia
należy używać kleju,
który nakłada się na
podłożei płytkę.

Przycinanie
Płytkiz terakotyprzycinasięszlifierką.
Płytkibetonoweprzycinasiępiłątarczowąlubszlifierką.
Płytkigipsoweprzycinasiępiłąpłatnicą.

NARZĘDZIA
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Przygotowaniepodłoża
Płytk i układ a się na
suchym, czystym i rów
nym podłożu. Ścianie ze
starychpłyteknależyjed
nak nadać chropowa
tość, rysując ją ostrym
narzędziem. Zwiększa to
przyczepność płytek do
podłoża.

W wypadku wysokiej
temperatury powietrza
podłożebetonowenależy
zwilżyć, aby zwiększyć
przyczepnośćpłytek.

Wyznaczaniepołożenia
płytek
1. Nacałejścianie
z a z n a c z y ć
poziome linie
o r i e n t a c y j n e .
Odległość mię
dzynimipowin
na odpowiadać
trzem rzędom
płytek razem
z fugami(dodat
kowo12cm).


A =3x H +2xgrubośćfugi

Przyniewielkichpowierzchniachdowyznaczanialiniiwystar
czylinijkai poziomnica,dooznaczaniadużychpowierzchni
należyużyćliny.

2. Układaniepłyteklekkichnależyzaczynaćodgóry,a płytek
ciężkich–oddołu.
3. Jeżeli wokół
drzwi
lub
okien płytki
będą układa
ne w szcze
gólnysposób,
należy przed
rozpoczęciem
pracy wyko
nać szkic po
mocniczy.

przykładyszkicówpomocniczych

Zwracaćuwagęnadokładnewykonaniefugtak,bybyłyrówne
poobustronachokieni drzwi.

Mocowaniepłytek
Układanielekkichpłytek
1. Szpachelką ząbko
waną rozprowadzić
klejnapodłożu.Klej
należy dobierać
zarównodorodzaju
podłoża,jaki płytek.
2. Rozprowadzać klej
na powierzchni od
powiadającej 34
rzędom płytek (nie
większejniż1,5m2).

Niewielkie nierówności podłoża można zlikwidować przez
nałożenie grubszej warstwy kleju. Nie powinna ona jednak
przekraczać10mm.
2. Układaćpłytkirzędami,aż
dopokryciapowierzchni
posmarowanejklejem(A).






Jeżeli płytki układane są
w cegiełkę,codrugirząd
należy zaczynać płytką
przeciętąnapół(B).

A

Aby płytki dobrze się
przykleiły, należy każdą
z nichlekkodocisnąćdo
podłoża.
Czynnościpowtórzyć,aż
dopokryciacałejzaplano
wanejpowierzchni.

B

4. Odczasudoczasu,listwąpomiarowąi poziomnicą,spraw
dzaćdokładnośćułożenia.Wystającepłytkiwpasowujesię
uderzając lekko młotkiem lub przyciskając drewnianą łatą
(łatapowinnaprzykrywaćkilkapłyteknaraz).

5. Układanie płytek należy
rozpocząćodnarożnika.
6. W wypadkucienkichpłytek
nakładanie zaprawy do
spoinowania nie jest
konieczne. Wystarczy
wygładzićzaprawęklejową
widocznąmiędzypłytkami
skrobakiem do spoin lub
zwilżonympędzelkiem.
Układanieciężkichpłytek

NARZĘDZIA
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1. Układać płytki metodą podwój
nego smarowania: nałożyć klej
napodłożei płytkę.

2. Rozpocząć układanie od
dołu ściany. Kłaść płytki
mocno dociskając je do
podłoża.
3. Aby zapobiec osiadaniu
płyteki zapewnićregularne
spoiny,należywłożyćmię
dzypłytki(cookoło2cm)
listwynasączonewodą.
4. Gdy klej wyschnie, wyjąć listwy i rozpocząć wypełnianie fug.
Zaprawę do fugowania przygotować zgodnie z zaleceniami
producenta.
5. Wcisnąćzaprawędofugo
waniamiędzypłytki.
6.

Pookoło30minutachufor
mować regularny rowek
przy użyciu skrobaka lub
trzonkapędzla,a następnie
usunąć nadmiar zaprawy.
(Uwaga: po dwóch godzi
nach zaprawa twardnieje
i niemożnajejformować).



Otwory na gniazda
i wyłączniki wykonuje się
frezarką lub wiertarką
z zamocowanym frezem
trzpieniowym.
RADA
•Abyotrzymaćpowierzchnięo jednolitejbarwie,należyprzed
rozpoczęciem układania wymieszać płytki pochodzące z róż
nychopakowań.

Wzory

Ułożyćwzórz płyteki odry
sowaćgonakalce.Następ
nienanieśćkonturynaścia
nęi naklejaćpłytki.

Jeżeli powierzchnia wykonana
jest z jednego rodzaju płytek,
można wykonać oryginalne
wykończenia, np. poprzez
dobranieróżnychkolorówfug.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów
określa instrukcja użytkowania.
Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.

