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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do układania płytek podłogowych 
należy przygotować:

miarka kątownik linijka

paca do wyrówny-
wania powierzchni

szpachelka
ząbkowana

poziomica

przyrząd do
cięcia płytek

młotek gumowy drewniana łata
posadzkarska

szczypce do
ceramiki

szpachla

gąbkakorytko wiadro

nakolanniki

krzyżaki
dystansowe

ściągacz gumowy
do spoin

Dobierając płytki należy dostosować ich właściwości do warunków 

w jakich będą eksploatowane. W miejscach o dużym nasileniu ruchu 

stosujemy płytki o podwyższonej odporności na ścieranie, a na 

zewnątrz płytki mrozoodporne.

Obliczając całkowitą powierzchnię przyszłej posadzki należy 

uwzględnić łączenia oraz płytki przycięte. 

 Przy łączeniach prostych do całości dodajemy 5%

 

DOBÓR PŁYTEK I OBLICZANIE ILOŚCI

wiertarka

mieszadło
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Podłoże pod układanie płytek podłogowych powinno być starannie 

wyczyszczone i równe.

 Podłoże starannie odkurzamy, zmywamy sodą kaustyczną, a na 

końcu wodą.

 W przypadku płytek można użyć zamiast sody kaustycznej, specjal-

nego środka do czyszczenia płytek.

 Starym płytkom należy nadać chropowatość uderzając punktowo 

ostrym narzędziem lub porysować szlifierką.

 Aby wzmocnić przyczepność płytek do podłoża można rozprowa-

dzić emulsje gruntującą.

 Po nałożeniu emulsji gruntującej, nierówności podłoża wypełniamy 

zaprawą wyrównującą.

Przygotowane w ten sposób podłoże należy pokryć zaprawą klejowa 

używając szpachli, na grubość około 5-10 mm jednorazowo na 

powierzchni max. 1m². Klej po nałożeniu przeciągamy szpachelką 

ząbkowaną pod kątem około 60 stopni, aby powstały poziome 

bruzdy. 

 Przy łączeniach naprzemiennych do całości dodajemy 10%

 Przy łączeniach skośnych do całości dodajemy 15%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

zaprawa klejowa

płytki

zaprawa wyrównującaemulsja gruntująca
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Przed przyklejeniem płytek należy ułożyć je na próbę bez kleju. 

Pozwala to na zaplanowanie układu płytek oraz wyznaczenie 

optymalnej ilości płytek do przycięcia.

 Za pomocą sznura mierniczego zaznaczyć na 

podłodze 2 linie prostopadłe. Jedna z linii 

powinna wychodzić od drzwi a druga 

równoległa do ściany naprzeciwko 

drzwi wyznacza pierwszy rząd 

układania całych płytek. Za linią 

znajduje się rząd płytek przylegają-

cych do ściany, który będzie

 wymagał przycięcia.

 Ułożyć płytki bez przyklejania wzdłuż 

wyznaczonych linii uwzględniając szerokość 

spoin.

 Rozmieszczenie płytek trzeba tak 

zaplanować, żeby ostatni rząd 

układać przy wyjściu z pomieszcze-

nia, ponadto rząd ten musi się 

składać z całych płytek.

Po rozplanowaniu ułożenia 

płytek ich przyklejanie zaczynamy wzdłuż ściany znajdującej się 

naprzeciwko drzwi.

 Przyklejamy pierwsze dwa rzędy płytek wzdłuż wyznaczonej 

wcześniej linii równoległej do ściany. 

 W pierwszej kolejności przyklejamy rząd płytek

 całych a jako drugi rząd płytek, który będzie 

wymagał przycięcia.

 Układając płytki należy dobierać 

płytki pochodzące z różnych 

opakowań w celu uniknięcia 

ewentualnych różnić w odcieniach 

płytek.

UKŁADANIE PŁYTEK
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Przestrzenie między płytkami należy wypełnić specjalną zaprawą do 

fugowania, dobraną do warunków użytkowania płytek. Spoiny 

dostępne są w wielu kolorach co umożliwia takie ich dobranie do 

płytek, aby całość stanowiła ładny wzór estetyczny.

 Należy odczekać 24 godziny od 

momentu położenia płytek a 

następnie rozprowadzić zaprawę 

do fugowania giętkim 

gumowym ściągaczem 

ukośnie do spoin.

 Podczas wypełniania spoin krzyżyki dystansowe powinny być 

usunięte.

 Jednorazowo rozprowadzamy zaprawę na powierzchni około 1m² aż 

do jej głębokiego wniknięcia w szczeliny między płytkami za 

wyjątkiem szczeliny wokół pomieszczenia, która jest przeznaczona na 

montaż listew podłogowych.

 Fugowane powierzchnie należy po kilku minutach przetrzeć wilgotną 

gąbką zanim jeszcze stwardnieje zaprawa.

FUGI (SPOINY)

 Układamy kolejne rzędy płytek kierując się w stronę drzwi, pamięta-

jąc o zachowaniu zasady, że ostatni rząd przy wyjściu jest układany 

z całych płytek.

 Płytki przykładamy partiami na powierzchnie posmarowane klejem. 

Jednorazowo smarujemy klejem powierzchnie do 1m². 

 Układając płytki o wymiarach 20 x 20 cm lub większe smarujemy 

klejem zarówno podłoże jak i płytkę. Klej rozprowadzamy cienką 

warstwą na  wewnętrznej stronie płytki używając w tym celu 

szpachelki.

 Przykładając płytki do podłoża lekko je dociskamy, a między nimi 

umieszczamy krzyżyki dystansowe, aby uzyskać regularne odstępy 

między płytkami. Krzyżyki należy usunąć przed wyschnięciem kleju.

 Poziomicą sprawdzamy czy powierzchnia ułożonych płytek jest 

równa. Wystające płytki lekko dobijamy gumowym młotkiem lub 

dociskamy drewnianą łatą, ułożoną na kilku płytkach jednocześnie.

 Po ułożeniu płytek, nadmiar kleju oczyścić skrobakiem.

 Uwaga: Nie wolno chodzić po nowo ułożonych płytkach. 
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Należy pamiętać, aby rząd płytek przy wyjściu był układany jako cały. 

W przypadku gdy płytki wymagają prostego przycięcia na wymiar do 

ściany używamy przyrządu do cięcia płytek.

 Przycinając płytki do ostatniego rzędy wzdłuż ściany 

należy uwzględnić szerokość spoiny.

 Płytki przycinamy maszynką możliwie 

blisko krzywizny a następnie obłamujemy 

po małym kawałku płytki, używając do 

tego szczypiec do glazury.

 Używając szczypiec do glazury 

należy pamiętać, że do grubych 

płytek szczypce powinny być 

bardziej masywne. 

 Powstałe nierówności 

wyrównujemy pilnikiem do płytek.

 W przypadku nietypowych kształtów do wycięcia należy użyć piłki 

ze specjalnym brzeszczotem do cięcia płytek.

 Po wypełnieniu całej powierzchni spoinami należy zabezpieczyć 

szczelinę miedzy płytkami a ścianą poprzez montaż np. listew 

przypodłogowych.

PRZYCINANIE PŁYTEK

Przedstawiona porada ma charakter jedynie informacyjny. 

RCMB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub 

wykorzystania produktów w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania. 

Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania.

producent płytek podłogowych
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