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Zalecenia dotyczące układania
płytek podłogowych CERRAD
w formatach „deski” 60 x 17,5 cm i 120 x 20 cm.

Aby zniwelować ewentualne dopuszczalne przez obowiązującą normę odchylenie
płaskości powierzchni płytek w formatach desek, układamy je z maksymalnym
przesunięcie do 1/3 długości płytki sąsiadującej.
Zalecana minimalna fuga w przypadku płytek w formacie 60 x 17,5 to 4mm,
natomiast 120 x 20 mm to 3 mm.

Nie zalecamy układu z przesunięciem o 1/2 długości płytki.

Przed rozpoczęciem prac z wykonawcą, należy uzgodnić rodzaj i ilość dostarczonych materiałów
okładzinowych, uwzględniając zapasy wynikające z układu i konieczności docinek.
Układanie płytek ceramicznych powinno się zlecić doświadczonej w tej kwestii ekipie.
Trzeba zawsze sprawdzić czy dostarczone płytki spełniają wymagania wybranego sposobu ich ułożenia!
Podłoże pod płytki powinno być:
• bez spękań i zniekształceń, najlepiej wykonane ze spadkiem zapewniającym odpływ wody
• musi być niepodatne na odkształcenia /czyli takie które jest odpowiednio przygotowane do obciążeń
użytkowych danej powierzchni/
• oczyszczone /bez zaplamień, zatłuszczeń lub innych zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność/
• stabilne /niepylące, niekruszące się/

!

NALEŻY PAMIĘTAĆ !
W PRZYPADKU ZNACZNEJ CHŁONNOŚCI PODŁOŻA ZALECA SIĘ GRUNTOWANIE
Na trwałość okładzin, szczególnie układanych na zewnątrz, duży wpływ
ma nie tylko dobór odpowiedniego kleju, ale i sposób jego aplikacji: trzeba nanieść
go tak, by pod płytkami nie było pustek powietrznych.
W przeciwnym przypadku mogłaby gromadzić się pod nim woda, która zamarzając,
szybko doprowadziłaby do odspajania się płytek.
Zalecamy stosowanie wodo i mrozoodpornych elastycznych zapraw klejowych
przeznaczonych do gresu. Odpornych na naprężenia, powstające na skutek
różnic temperatury, szczególnie dotyczy to płytek układanych na zewnątrz /okładzin
schodów i tarasów/. Zalecamy kleje klasy min C2.

Nasze płytki idealnie nadają się do ogrzewania
posiadają niski współczynnik rozszerzalności cieplnej.
•
•
•

podłogowego,

Przy montażu zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta kleju w szczególności dbając,
aby maksymalna grubość kleju nie przekraczała zalecanej.
Przed rozpoczęciem prac dotyczących fugowania należy sprawdzić czy fuga nie pozostawia zabrudzeń.
Fugowanie należy rozpocząć po całkowitym związaniu zaprawy klejowej, zgodnie
z zaleceniem producenta chemii budowlanej.
CERRAD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reklamacje wynikające z niewypełnienia opisanych zaleceń układania.
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Na przygotowane podłoże
nanosimy zaprawę klejową
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Odmierzamy długość
potrzebną do docięcia
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Docinki można wykonywać zarówno szlifierką
kątową, jak i tradycyjnie na łamarce do płytek
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Układamy płytkę, dociskając i poziomując
ją odpowiednio
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Zakładamy krzyrzyki
dystansowe
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Kontynuujemy układanie sukcesywnie
pokrywając powierzchnię
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Po całkowitym związaniu kleju można również
docinać płytki szlifierką kątową np.:
aby wyrównać krawędź tarasu
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Po zafugowaniu płytek należy pamiętać
o dokładnym zmyciu fugi. Nie dopuścić
do całkowitego jej zaschnięcia
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Na dużych powierzchniach należy
wykonywać dylatacje

i

Dobrze ułożone płytki Cerrad będą z całą
pewnością służyć przez wiele lat, stanowiąc
estetyczne wykończenie nawierzchni.
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