
Układanie
kost ki 
bru ko wej



Wybórmateriału

Sposobyukładania

Duży wybór kształtów, materiałów i  kolorów kostek brukowych
sprzyjatworzeniuróżnorodnychwzorów,dajenieskończonemoż
liwościprojektowania.

Sposób układania kostek brukowych
zależyodmiejsca,gdziebędązastoso
wane.

Miejsceułożenia
Podłoże
Minimalnagrubośćkostki
bru ko wej
Sposóbukładania

Alejka,taras
Powierzchniautwardzona

6cm

PODSYPKAPIASKOWA

NARZĘDZIAIMAteRIAły



Układanie kostek na podsypce piaskowej jest
najprostszą,najszybsząi najbardziejoszczędną
metodą układania bruku. Kostki przeznaczone
do układania nawierzchni, po której będą
jeździłysamochodypowinnybyćgrubsze.

Miejsceułożenia
Podłoże
Minimalnagrubośćkostki
bru ko wej

Sposóbukładania

Podjazd,alejkaprzejezdna
Gładźbetonowagrubości10cm

Mniejniż6cm6cmiwięcej

ZAPRAWAPODSYPKA
CEMENTOWAPIASKOWA

taczka

konewka
(lub wąż

ogrodowy)

grabie

korytko
i szpachla

urządzenie do czyszczenia pod ciśnieniem

DODAtKOWeNARZĘDZIAPOtRZeBNe
DOWyKONANIABetONOWeGOPODłOŻA

szlifierka
rękawice
ochronne

tarcze do cięcia

okulary ochronne

NARZĘDZIAPOtRZeBNe
DOPRZyCINANIAKOSteKBRUKOWyCH

Kostki brukowe
tniesięnożyca
midobrukulub
szlifierką wypo
sażonąw odpo
wiedniątarczę.

Wymiary nawierzchni najlepiej
zaplanować tak, by uniknąć
cięć kostek lubbybyło ich jak
najmniej.
Za pomocą sznurka i  palików
wyznaczyć teren, na którym
zostanie ułożona kostka. Jeśli
układamy alejkę, dobrze jest
zostawić około 90 cm wolnej
przestrzeni, aby umożliwić
ewentualneskorygowanieukładanegowzoru.
Dobrzejestwyznaczyćpunktyorientacyjne.

Wytyczenie punktów orientacyjnych jest pomocne, ułatwia uzy
skaniezaplanowanegowzoruorazograniczaliczbęcięć.

Wytyczaniemiejsca



1. Usunąćziemięnagłębo
kość10cm.

2. Abyodpływwodydesz
czowej był prawidłowy,
cały obszar powinien
być lekko pochyły
(1 cm/m).

3. Ubijaćziemięubijakiem,
ażdomomentu,w któ
rymstaniesiętwarda.

10 cm

nachylenie
=

1 cm/m

Układanienaniestabilnympodłożu

Głębokośćwykopumusibyćwiększa,ponieważnależywyko
nać podkład z  kamieni, żwiru, potłuczonych cegieł lub gruzu
mineralnego. takąwarstwęnastępniepokryćpiaskiem,wypo
ziomowaći ubić.

4. Na całej powierzchni
przeznaczonejdobruko
wania rozłożyć folię
ochronną, która zapo
biegamieszaniusięróż
nychmateriałów i prze
dostawaniu korzeni
drzew między kostki
brukowe.

5. Ułożyć równolegledwie
listwy, pamiętając
o  nachyleniu (1  cm/m).
Zaklinować jąnawyso
kości równej grubości
podsypki. Listwy będą
podstawądowygładza
niapiasku.

6. Rozprowadzićpiasekna
2/3wymaganejgrubości
i ubić.Dosypaćpiasku.

Abyuniknąćnierównegorozłożeniapiasku,comogłobynega
tywniewpłynąćnapoziomułożonychkostek,należyzmieszać
goz cementem(worekcementuna5 taczekpiasku).Poroz
prowadzeniutejmieszankinależyw miaręszybkoułożyćkostki
brukowe.

folia ochronna

listwa
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Układaniekostkibrukowej



7. Na dwóch równole
głychlistwachpołożyć
łatę i  przesuwającnią,
wyrównaćpiasek.

 Wyjąćlistwyi uzupeł
nićpiaskiempowstałe
otwory.

8. Układaćkostkęnapia
skuwedługwybranego
wzoru.Kłaśćkostkirzę
dami, klęcząc na
desce.Nigdynie cho
dzić po piasku. Ukła
dać tylko całe kostki,
zostawiając wolne
miejsca,gdykostkanie
mieści się w  całości.
Kostkimajądopasowa
nebrzegi,więc trzeba
je układać ściśle bez
szczelin, ubijając je
młotkiem gumowym
i łatą.Podczasukłada
niasprawdzaćpoziom
nicąułożeniekostek.

9. Niezbędnewyrównanianależywykonywaćodrazupoułoże
niukostek–w miarępotrzebydodaćlubusunąćpiasek.

10. Układanie zakończyć przycinając kostki i  wypełniając nimi
wolnemiejsca.

 Na rynkuoferowane sągotoweelementydowykończenia
obrzeżynawierzchni.

Układanienapowierzchnibetonowej

Stosowanietejmetodyzalecasięprzyukładaniukostekbruko
wycho nieregularnychkształtach,wymagającychuzupełniania
podłoża(np.granitowekostki).

1. Wyczyścić istniejącąpowierzch
nię betonową urządzeniem do
czyszczeniapodciśnieniem.

2. Zmoczyć podłoże, a  następnie
rozprowadzić na nim warstwę
zaprawy cementowej grubości
12cm.Możnaużyćgotowegopreparatu lubwykonaćgo
wedługpodanychniżejproporcji.

3. Układaćkostkibrukowew sposóbopisanywyżej.

CEMENT
50 kg

PIASEK
BUDOWLANY

CEMENT WODA

200 kg
(135 l)

25 l
objętość
wody =

wagacementu
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szczotka

sito

drewniany klin

piasek

gumowy

młotek

NA R ZĘ D Z I A  I   MAt e R I A ł y

Wypełnianieszczelin

1. Poułożeniucałościpowierzchnięnależyubić.

3. Ubijaćbruk,ażdomomentu,w którym
będzierówny.

2. Podczasubijaniapowierzchnięposy
pywaćdrobnym,przesianymprzezsito
piaskiem tak, by wypełnił szczeliny.
Polać obficiewodą – piasekwniknie
głębiejw spoiny.Powtórzyćwszystkie
czynnościpo2448godzinach.

Produktyczyszczącei konserwujące

Nawierzchnię z  kostkimożnawyczyścić specjalniedo tego celu
przeznaczonymipreparatami.Usuwająonez powierzchniwykwity
i  zabrudzenia smarami, olejami, zaprawą murarską. Można też
zabezpieczyć nawierzchnię z  kostki specjalnymi preparatami do
impregnacji.Chroniąoneprzedzabrudzeniami,usuwająwcześniej
powstałe zanieczyszczenia oraz zabezpieczają przed niekorzyst
nymdziałaniemwody.

Abyotrzymaćpowierzchnięo  jednolitejbarwie, należyprzed
rozpoczęciemukładaniawymieszaćkostkipochodzącez róż
nychopakowań.
Niektóre kształty kostki umożliwiają efektowne krzyżowanie
rzędówkosteklubukładanieichw oryginalnewzory.

R A Dy

Wykończenia

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




