OGÓLNE WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:







Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić
o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu
zabezpieczającego;
Jeżeli istnieje możliwość zakupienia narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie
jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancje powtarzalności koloru płytek oraz fugi;
Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego
wyglądu;
Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia;
Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5 oC i wyższa niż +25oC;
Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie
przeczytać instrukcje na opakowaniu.

PODŁÓŻE





Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednia nośność, stałą i jednolitą
strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne
należy usunąć;
Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą;
Podłoże należy zagruntować;
Podłoże musi być dostatecznie stabilne, przenoszące obciążenia jak np. ściany wykonane z betonu, gazobetonu, cegły,
bloczków typu „Ytong” itp.

KLEJENIE



o
o
o







Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY, w przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linie
zamkniętą wokół całego domu. Od niego będziemy rysować linie pomocnicze poziome i pionowe;
Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników, lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych
łączeń w miejscach reprezentacyjnych;
Klejenie rozpoczynamy przyklejając co drugi rząd płytek:
Rysujemy
poziome
linie
na
ścianie
o
odległość
równą
28,4
cm:
2 x wysokość płytki + 2 x grubość fugi (zalecana 10 mm);
Na ścianach dłuższych niż 5 metrów nakreśla się również linie kontrolne pionowe w odległości co 113 cm: 4 x długość
płytki + 4 x grubość fugi (zalecana 10 mm);
Kleimy płytki wzdłuż linii;
Następnie uzupełniamy puste rzędy utrzymując przesuniecie (w prawo, lewo) miedzy rzędami sąsiadującymi o co
najmniej 10 cm dla zamaskowania łączeń;
Cięcie płytek można wykonywać szlifierką kątową;
Klej nanosimy szpachelką w zależności od długości płytki w 2-3 miejscach. Wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz
w miejscach trwale wilgotnych, powinny być przyklejane za pomocą pacy zębatej na ścianę (poziomo) i równocześnie na
płytkę (pionowo) tak aby nałożony klej przy układaniu płytek „się krzyżował”. Klejenie tą metodą zwiększa przyczepność,
zapobiega przedostawaniu się wody szczególnie przy zastosowaniu klejów proszkowych. Szczegółowe instrukcje na
opakowaniu kleju;
Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju;
Nadmiar kleju usuwamy.

FUGOWANIE



Po całkowitym wyschnięciu kleju (w przypadku całej elewacji ok. 14 dni po zakończeniu klejenia) nanosimy fugę w
szczeliny pomiędzy płytkami zgodnie z instrukcją na opakowaniu fugi. Najlepszy efekt uzyskuje się
z fugą o grubości mniejszej niż grubości płytki.
W celu zachowania jednolitego koloru fugowanie jednej ściany najlepiej wykonywać w tym samym dniu lub przy tej
samej pogodzie. Fuga nałożona uzyskuje wytrzymałość po co najmniej 21 dniach - szczegółowe instrukcje na
opakowaniu fugi.

KONSERWACJA
Po dokładnym wyschnięciu (około. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem
ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji, najlepiej metodą natryskową.

