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Temat:   Roboty okładzinowe
           przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek starych powłok,
pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie
i równe.

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów 
drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, 
wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo wapiennej.

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 
otynkowana tynkiem gipsowym. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie 
preparatem gruntującym. W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać
następujące wymagania:
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Układanie płytek (okładzin)
 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin.

Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości
płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się klej. Wybór kompozycji klejowej zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą. krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejowa powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Ilość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek.
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejowej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej w 
zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 
że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie



płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i  ustawieniu na właściwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po
dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu 
wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także
mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez 
co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 
dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku 
okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów
dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje 
wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się
sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 
pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom.

Przydatne filmy

Wyrównanie ścian           https://youtu.be/4OcuJkudlSw

Usuwanie starych powłok ze ścian             https://youtu.be/DJWdZVG0pOo

-  wymienić narzędzia niezbędne do przygotowania podłoża 
-  wymienić materiały do przygotowania podłoża 
-  opisać czynności podczas przygotowania podłoża 

 i przesłać na adres: zegarmar@op.pl  
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