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NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

Przed przystąpieniem do układania płytek ściennych należy przygotować:

sznurek poziomica listwa
pomiarowa

mieszadło punktak

pion

kielniapaca zębata obcęgi

metr

szczypce do
płytek ściennych

szczotka
druciana

przyrząd do
cięcia płytek

nóż tynkarski okrągły pilnik

gąbkamłotek gumowy wiertarka szpachla gumowa

profilowana
elastyczna packa

drewniana łata
posadzkarska

wiadro

 Obliczając ilość płytek należy wziąć pod uwagę powierzchnię, która 

ma być pokryta glazurą oraz rozmiary płytek.

 Fugi stanowią około 1-3% powierzchni glazury.

 Do wyliczonej ilości należy dodać około 5-6 % ze względu na docina-

nie i ewentualne stłuczki. 

OBLICZANIE ILOŚCI PŁYTEK
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Podłoże pod układanie płytek ściennych powinno być 

równe, gładkie i suche.

 Jeśli ściana jest pokrytą farbą olejną należy ją zmatowić papierem 

ściernym, pozostałe podłoża malarskie zdrapać szpachlą.

 Stare płytki należy porysować szlifierką, a następnie nałożyć 

warstwę emulsji gruntującej.

 Tynk mineralny, suchy tynk, nie impregnowane płyty gipsowo- 

kartonowe i inne chłonne podłoża pokryć środkami gruntującymi.

 Miejsca narażone na bezpośrednie działanie wody należy powlec 

środkami wodoszczelnymi (membrany, przepony).

 Nierówności większe niż 3 mm należy wyrównać zaprawą.

Należy wyznaczyć miejsce ułożenia pierwszego rzędu płytek.

 Używając sznurka i poziomicy wyznaczyć linię równoległą do podło-

gi na wysokość 1 płytki dodatkowo uwzględniając spoinę (2-5 mm).

 Tą samą techniką wyznaczamy linię pionową na ścianie. Linia ta ma 

wyznaczać pierwszy rząd płytek 

od miejsca skąd zaczynamy 

układanie płytek, uwzględniając 

tak jak poprzednio szerokość 

pojedynczej płytki i dodając 

szerokość spoiny.

 Przybić listwy na wyznaczone 

linie. Będą one podtrzymywać 

początkowe rzędy położonych 

płytek.

Przygotowane w ten sposób 

podłoże należy pokryć zaprawą klejową na grubość około 5 mm na 

powierzchni max. 1m2.

 Klej po nałożeniu przeciągamy szpachelką ząbkowaną aby powstały 

poziome bruzdy. Klej można nabyć w 2 rodzajach, jako cienkowarstwo-

wy do nakładania płytek na gładko tynkowane ściany oraz kleje grubo-

warstwowe do układania płytek na nierównych powierzchniach. 

Kupując klej należy też zwrócić uwagę na jego właściwości biorąc pod 

uwagę miejsce układania i rodzaj płytek. Wszelkie informacje podaje 

producent na opakowaniu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

wysokość 1 płyty + spoina
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Ponieważ układanie małych płytek 

wymaga dużej wprawy dla osób 

początkujących polecamy zakup 

płytek o dużych wymiarach. Wybie-

rając wielkość płytek należy dopaso-

wać do nich wielkość krzyżyków 

i spoin.

 Pierwszą płytkę opieramy na listwie 

(zostawiając rząd pod listwą wolny), 

a jej lewą krawędź ustawiamy równo 

z wyrysowaną pionowo linią na 

ścianie. 

 Małe płytki dociskamy ręką a duże 

dobijamy gumowym młotkiem.

 Przyklejamy kolejną płytkę i po 

umieszczeniu krzyżyków lub klinów 

dystansowych dociskamy do po- 

przedniej. Należy zwrócić uwagę, że 

stosowanie klinów dystansowych 

wymaga większej wprawy.

 Należy sprawdzić czy klej dobrze 

przylega do płytek, w tym celu 

odrywamy jedną płytkę. Warstwa 

kleju powinna pokrywać / 

powierzchni płytki. 

 Płytki przykładamy partiami na powierzchnie posmarowane klejem. 

Jednorazowo smarujemy klejem powierzchnie do 1m².

 Należy usuwać nadmiar kleju między płytkami w miarę ich układania.

 Od czasu do czasu należy sprawdzać dokładność ułożenia płytek za 

pomocą poziomicy i listwy pomiarowej. 

 Wystające płytki należy wpasować, uderzając je lekko gumowym 

młotkiem lub przyciskając kilka płytek naraz drewnianą łatą.

 Na samym końcu układamy rząd płytek zostawiony pod listwą (po 

uprzednim zdjęciu listwy).

 Po ułożeniu całości płytek należy wyjąć krzyżyki dystansowe zanim 

wyschnie klej. 

UKŁADANIE PŁYTEK

4



UKŁADANIEUKŁADANIE
PŁYTEK ŚCIENNYCHPŁYTEK ŚCIENNYCH

Przestrzenie między płytkami należy wypełnić specjalną zaprawą do 

fugowania. 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 następ-

nie rozprowadzić zaprawę szpachlą gumową w różnych kierunkach, 

tak aby wypełnić wszystkie przerwy.

 Narożniki układanych płytek wypełnić za pomocą noża tynkarskiego.

 Należy zetrzeć zaprawę z powierzchni płytek za pomocą wilgotnej 

gąbki jeszcze zanim stwardnieje.

 Wykończyć fugi wygładzając je 

gąbką lub profilowaną elastycz-

ną packą.

 Po całkowitym wyschnięciu 

wytrzeć płytki suchą szmatką.

 W przypadku, gdy płytki 

układane są w miejscach o 

zwiększonej wilgotności należy 

do zaprawy dodać trochę 

domieszki uszlachetniającej co 

zwiększy szczelność fug lub 

zastosować gotowe fugi o zwiększonej 

elastyczności i wodoodporności.

FUGI (SPOINY)

Układając płytki ścienne musimy zwracać szczególną uwagę na 

asymetrie występujące na podłożu pod płytkami np. pochyła podło-

ga, wystające rury ze ściany czy łączenia ścian, gdzie potrzebny jest 

niepełny rząd płytek. W takich przypadkach konieczne jest 

odpowiednie docinanie płytek.

 Płytki przycinamy maszynką możliwie blisko 

krzywizny, a następnie obłamać po małym 

kawałku płytki, używając do tego szczypiec 

do płytek ściennych.

 Używając szczypiec do płytek ściennych 

należy pamiętać, że do grubych 

płytek szczypce powinny być bardziej masywne.

 Powstałe nierówności wyrównujemy pilnikiem do płytek ściennych.

PRZYCINANIE PŁYTEK
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 W przypadku nietypowych kształtów do wycięcia należy użyć piłki 

ze specjalnym brzeszczotem do cięcia płytek ściennych.

 W przypadku wycinania małych otworów można się posłużyć 

młotkiem z ostrym szpicem lub wiertarką. Powstały otwór można 

powiększyć szczypcami.

 Do wycinania rogów płytek  (np. koło gniazdek) należy używać piły 

tnącej na mokro.

 Należy przycinać te płytki, które są przeznaczone do układania przy 

podłodze lub ścianie. Przy narożnikach układamy całe płytki, gdyż 

daje to lepszy efekt wizualny.

 Do wypełniania szczelin w rogach można użyć specjalnych płytek - 

narożników lub listew narożnikowych.

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 ściennych

6


