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OGRÓD
Ogród jest naturalnym otoczeniem dla
kamienia, dlatego stosuj¹c go tam, mo¿-
na wprowadziæ wiele ciekawych i funk-
cjonalnych elementów wokó³ domu,
a jednoczeœnie unikn¹æ ra¿¹cych kon-
trastów.

TARAS
Kamieñ na taras dobiera siê nieco ina-
czej ni¿ do domu, nie ka¿dy te¿ nadaje
siê do stosowania na zewn¹trz. Piasko-

wiec przeznaczony do wykoñczenia na-
wierzchni tarasu powinien mieæ nasi¹-
kliwoœæ nieprzekraczaj¹c¹ 3%, ale i tak
ze wzglêdu na niewielk¹ jego odpornoœæ
na warunki atmosferyczne, wskazane
jest, by taras by³ zadaszony. Piasek na-

noszony na butach bezpoœrednio z ogro-
du powoduje szybkie œcieranie po-
wierzchni piaskowca. 
Równie¿ wapienie zaleca siê uk³adaæ na
zadaszonych tarasach i zabezpieczaæ
przed nanoszeniem piasku. 
Kamienna powierzchnia tarasu po zmo-
czeniu mo¿e staæ siê bardzo œliska. Doty-
czy to przede wszystkim twardych kamie-
ni, zw³aszcza granitu. Aby temu zapobiec,
kamieniowi posadzkowemu nadaje siê
specjaln¹ fakturê przez groszkowanie lub
p³omieniowanie. 
Groszkowanie wykonuje siê przez
obróbkê kamienia specjalnym m³ot-
kiem groszkownikiem. Uzyskuje siê
w ten sposób fakturê z regularnymi
punktami wklês³ymi i wypuk³ymi.

Groszkowanie pozbawia kamieñ inten-
sywnoœci barwy. 
P³omieniowanie to obróbka kamienia za
pomoc¹ palnika. Nadaje ono powierzchni
naturalny wygl¹d i chropowat¹ fakturê.
Po p³omieniowaniu barwa pozostaje rów-
nie intensywna jak przed. 
Aby zapobiec œliskoœci nawierzchni ka-
miennej, mo¿na te¿ zastosowaæ materia³
o fakturze ³upanej, to znaczy uzyskany
przez dzielenie bry³ kamienia wzd³u¿
p³aszczyzn ³upliwoœci. Na takim materia-
le nie s¹ widoczne œlady narzêdzi. 
Oprócz opisanych rodzajów wykoñczenia
stosuje siê te¿ faktury: pi³owan¹ – uzyski-
wan¹ przez rêczne lub maszynowe pi³o-
wanie pi³ami zêbatymi; nawierzchnia
z materia³u o takiej fakturze pokryta jest
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nieregularnie rozmieszczonymi, równole-
g³ymi rowkami o g³êbokoœci 3 mm, pó³-
polerowan¹ – to znaczy polerowan¹ do
osi¹gniêcia szorstkoœci miêdzy 0,04 a 0,08
mm.

ŒCIE¯KI, KRAWÊ¯NIKI, SCHODY
Œcie¿ki i schody z naturalnego kamienia
bardzo dobrze wtapiaj¹ siê w zieleñ ogro-
du. Dziêki temu s¹ nie tylko funkcjonal-
ne, ale pe³ni¹ te¿ funkcjê dekoracyjn¹.
Ponadto kamieñ jest jednym z najtward-
szych materia³ów, jakich mo¿na u¿yæ
w ogrodzie. Najczêœciej stosuje siê granit,
bazalt i piaskowiec; na nawierzchnie
mo¿na te¿ u¿yæ kostki marmurowej,
kwarcytowej, porfirowej lub p³yt z ³upka.
Uwaga! Kostka bazaltowa staje siê bardzo
œliska podczas deszczu. 
Podobnie jak kamieñ uk³adany na tarasie,
równie¿ i ten na œcie¿kach nale¿y wykoñ-
czyæ, by nie by³ zbyt œliski. I tu mo¿emy
zastosowaæ p³omieniowanie, groszkowa-
nie i piaskowanie lub u¿yæ materia³u
o fakturze ³upanej. 
Elementy kamienne przeznaczone na na-
wierzchnie œcie¿ek, dróg i schodów mog¹
mieæ formê kostki (szeœcianów o ostrych
lub zaokr¹glonych brzegach), p³yt grubo-
œci 3-5 cm w ró¿nych rozmiarach – pro-
stok¹tnych lub o nieregularnych kszta³-
tach. Kostkê najczêœciej uk³ada siê tak, by
elementy œciœle do siebie przylega³y, nato-
miast p³yty mog¹ le¿eæ luŸno, a przerwy
miêdzy nimi mo¿na wype³niæ kor¹ lub
pozwoliæ wyrosn¹æ trawie. Ciekawym
rozwi¹zaniem jest te¿ po³¹czenie ró¿nych
rodzajów i kszta³tów kamienia. Mo¿na na

przyk³ad u³o¿yæ œcie¿kê z p³yt piaskowca,
a obrze¿a wykoñczyæ kostk¹ granitow¹.
Taka kostka oddzielaj¹c œcie¿kê od traw-
nika u³atwi koszenie trawy. W ten sposób
mo¿na te¿ wyznaczyæ granice rabat. 

OGRODZENIA
Kamienne ogrodzenia mog¹ przybieraæ
rozmaite formy: mog¹ byæ pe³ne lub
a¿urowe, ³¹cz¹ce ró¿ne rodzaje kamienia
lub ró¿ne rodzaje materia³ów. Ciekawy
efekt daje po³¹czenie z kamieniem metalo-
wych prêtów, drewnianych sztachetek lub
cegie³. Wprowadzenie przêse³ np. z prêta-
mi lub sztachetami dodaje ogrodzeniu lek-
koœci. Jego wygl¹d zale¿y równie¿ od tego,
czy spoinowanie bêdzie w tym samym od-
cieniu co kamieñ czy kontrastowe. Kamie-
nie w ogrodzeniu mog¹ byæ u³o¿one
w uk³adzie regularnym lub luŸnym. 
Najczêœciej stosowane kamienie to piasko-
wiec, wapieñ lub kamieñ polny (na przy-
k³ad ³upany). Pn¹cza porastaj¹ce ogrodze-
nie kamienne podkreœlaj¹ jego naturalny
charakter, a jednoczeœnie ³agodz¹ jego su-
rowy wygl¹d. 

£AWKI, DONICE I INNE
Wiele elementów wyposa¿enia ogrodów
wykonuje siê równie¿ z kamienia. Materia-
³em czêsto stosowanym jest piaskowiec.
£adnie wygl¹daj¹ ³aweczki, zw³aszcza spa-
tynowane, stoj¹ce pod drzewami czy na
trawniku. W ogrodzie mo¿na te¿ ustawiæ
kamienne donice, albo gazony. Kamieñ do-
brze komponuje siê z wod¹, dlatego ok³ada
siê nim oczka wodne i buduje z niego wod-
ne kaskady.

DOM
Kamieñ zastosowany w domu wygl¹da
elegancko i nadaje mu po³udniowy cha-
rakter. Odpowiednio dobrany mo¿e do-
daæ wnêtrzu powagi lub wprowadziæ wiê-
cej œwiat³a. 

Na ttarasie mmo¿na uu³o¿yæ pp³yty oo fakturze ³³upanej

Fragment oogrodzenia wwykonanego zz ³upka
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POD£OGA 
Kamienn¹ posadzkê mo¿na zastosowaæ
praktycznie w ka¿dym pomieszczeniu.
W naszym klimacie kamieñ uk³ada siê naj-
czêœciej w kuchniach i ³azienkach, chocia¿
sprawdza siê on równie¿ w przedpokojach,
holach, sypialnia i salonach. 
Najpopularniejszym kamieniem pod³ogo-
wym jest granit – g³ównie ze wzglêdu na to,
¿e jest bardzo odporny na zarysowania i na
zaplamienie. Granit nie wymaga impregna-
cji i mo¿na go myæ wszelkimi œrodkami
czyszcz¹cymi. Równie chêtnie stosowanym
kamieniem jest marmur, ale nie ka¿dy wie,
¿e aby pozosta³ lœni¹cy, wymaga systema-

tycznej impregnacji, poniewa¿ w trakcie
u¿ytkowania matowieje i ³atwo ulega zary-
sowaniom.
Na pod³ogi we wnêtrzach bardzo rzadko
stosuje siê piaskowiec, bo ze wzglêdu na
du¿¹ nasi¹kliwoœæ ³atwo siê plami, a zapla-
mienia bardzo trudno z niego usun¹æ. 

SCHODY
Na stopnie schodów stosuje siê najczêœciej
te same materia³y, co na pod³ogê: granit,

marmur i rzadziej piaskowiec. Wybieraj¹c
kamieñ na stopnie, nale¿y zwróciæ wiêksz¹
uwagê na to, by jego powierzchnia nie by³a
zbyt œliska, inaczej nadmiern¹ œliskoœæ
schodów kamiennych trzeba bêdzie
zmniejszaæ przez wytrawianie odpowiedni-
mi œrodkami chemicznymi, matuj¹c po-
wierzchniê mechanicznie lub stosuj¹c na-
k³adki na stopnie.

£AZIENKI I KUCHNIE
W tych pomieszczeniach kamieñ stosuje siê
nie tylko na pod³ogi, ale równie¿ na
parapety, œciany i blaty. Produkuje siê te¿
kamienne umywalki i wanny. Najchêtniej
stosowane materia³y to granit, marmur

i trawertyn. Ten ostatni mo¿na stosowaæ
tylko po zaszpachlowaniu otworów, wypole-
rowaniu i zaimpregnowaniu powierzchni.
Bardzo popularne s¹ równie¿ konglomeraty. 

KOMINKI
Do wykañczania kominków u¿ywa siê roz-
maitych materia³ów, ale jednym z najszla-
chetniejszych jest niew¹tpliwie kamieñ.
Mo¿na z niego wykonaæ niemal ca³¹ obu-
dowê, mo¿na te¿ wprowadziæ tylko ka-
mienne elementy. Najczêœciej stosuje siê
granit i piaskowiec. P³yty poziome s¹ po-
lerowane, dziêki czemu ³atwiej utrzymaæ
kominek w czystoœci. W górnej czêœci obu-
dowy mo¿na zastosowaæ ró¿ne faktury:
groszkowan¹ czy szlifowan¹. 

JAK DBAÆ O KAMIEÑ? 
Koniecznoœæ wykonywania zabiegów ta-
kich jak mycie, piaskowanie czy impregna-
cja, wynika z tego, ¿e jak wszystkie materia-
³y, tak¿e i kamieñ ulega z czasem degrada-
cji. Niszcz¹co dzia³aj¹ nañ przede wszyst-
kim czynniki atmosferyczne: wiatr, wilgoæ,
opady atmosferyczne, promieniowanie UV,
zmiany temperatury, a zw³aszcza mróz. 
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Kamienna pposadzka nnadaje wwnêtrzu zzdecydo-
wany charakter

JAKI KKAMIEÑ?
Poszczególne rodzaje kamienia ró¿ni¹ siê znacznie twardoœci¹ i

porowatoœci¹, te zaœ cechy decyduj¹ o tym, jaka jest jego wytrzyma³oœæ,

œcieralnoœæ i nasi¹kliwoœæ. Im bardziej miêkki jest kamieñ, tym szybciej

bêdzie niszcza³ i tym wiêcej czasu bêdzie trzeba poœwiêciæ na jego

impregnacjê i pielêgnacjê. Najtwardsze p³yty, wykonane z granitu, bazaltu,

sjenitu i ³upków s¹ nienasi¹kliwe, odporne na mróz i na inne czynniki

atmosferyczne. Miêkkie – piaskowce, wapienie, trawertyny i alabastry – s¹

porowate, a przez to nasi¹kliwe i ³atwo siê brudz¹. 

Granit. Wystêpuje w ró¿nych odcieniach szaroœci, ró¿u, bywaj¹ te¿ granity

czerwonawe, ¿ó³tawe lub pstre. Kamieñ ten jest odporny na mróz, promienie

UV, wysok¹ temperaturê, kwasy i zasady. Charakteryzuje siê ma³¹

œcieralnoœci¹ i nasi¹kliwoœci¹, nie wch³ania równie¿ t³uszczów. Obróbka

granitu nie jest zbyt trudna, ³atwo siê go równie¿ szlifuje i poleruje. Nie

wymaga ¿adnej specjalnej pielêgnacji. 

Piaskowiec. Mo¿e byæ szary, be¿owy, a nawet czerwony i bia³y. Poszczególne

jego odmiany mog¹ znacznie ró¿niæ siê miêdzy sob¹ w³aœciwoœciami, np.

nasi¹kliwoœci¹. Piaskowiec ³atwo siê œciera, jest ³atwy w obróbce, mo¿na go

szlifowaæ, jednak nie daje siê polerowaæ. Jego nasi¹kliwoœæ waha siê od

1,2% do 9%. Nale¿y go czêsto czyœciæ i impregnowaæ. 

Trawertyn. Jest porowat¹ odmian¹ wapienia. Wystêpuje w ró¿nych

odcieniach: od bia³ego przez be¿owe, ¿ó³te i czerwone. G³êbokie pory

trawertynu czêsto siê szpachluje, a nastêpnie kamieñ poddaje siê

polerowaniu i impregnuje. Jeœli jako szpachli u¿ywa siê ¿ywicy lub silikonu,

zarys porów pozostaje widoczny. Dziêki impregnatom trawertyn staje siê

odporny na zabrudzenia i wilgoæ, jednak impregnacjê trzeba powtarzaæ. 

Marmur. Kamieñ o bardzo urozmaiconym ubarwieniu: bywa jasnoper³owy,

bia³y, niebieskoszary, popielaty lub zielonkawy i czêsto ma ró¿owe ¿y³ki lub

bia³e smugi; po zaimpregnowaniu kamienia jego kolor staje siê

intensywniejszy. Marmury nie s¹ odporne na oddzia³ywania atmosferyczne:

pod ich wp³ywem mog¹ powstawaæ nawet ubytki. Niektóre odmiany s¹

mrozoodporne. Marmur dobrze poddaje siê obróbce oraz polerowaniu,

dziêki któremu jego powierzchni mo¿na nadaæ lustrzany po³ysk. 

Bazalt. Mo¿e byæ czarny lub ciemnoszary. Nale¿y do najtwardszych

i najbardziej wytrzyma³ych kamieni. Jest trudny w obróbce, ale nadaje siê do

polerowania. 

Wapieñ. Jest dostêpny w kolorach: br¹zowym, jasnobe¿owym, ró¿owym lub

szarym, najczêœciej z ¿y³kowaniem. Stosuje siê dwie odmiany miêkk¹ (lekk¹)

i tward¹ (zbit¹). Wapienie maj¹ s³ab¹ odpornoœæ na warunki atmosferyczne

i du¿¹ œcieralnoœæ. Wymagaj¹ impregnacji. 

£upki. Najczêœciej dominuje w nich jeden minera³. Dziêki temu wystêpuj¹

w bardzo ró¿nych kolorach na przyk³ad w grafitowym, zielonym, bordowym,

rudym, miodowym, czarnym czy br¹zowym. Równie¿ ich cechy zale¿¹ od

sk³adu. Charakterystyczna, warstwowa struktura ³upka pozwala na

uzyskiwanie z niego cienkich p³ytek. Wystêpuj¹ miêdzy innymi ³upki

grafitowe, serycytowe, ³yszczykowe, chlorytowe, mikowe. Nie s¹ zbyt trudne

w obróbce. 

Konglomerat. Jest materia³em sztucznie wytworzonym na bazie naturalnego

kamienia, jest od niego l¿ejszy i tañszy. W sk³ad konglomeratu wchodzi

m¹czka kamienna oraz ¿ywica poliestrowa. Najczêœciej stosuje siê m¹czki

marmurowe, a tak¿e kwarcowo-granitowe. M¹czka mo¿e byæ

drobnoziarnista lub gruboziarnista. Konglomerat zazwyczaj zawiera 95%

m¹czki i 5% ¿ywicy. Dostêpny jest w szerokiej gamie kolorów i wzorów

imituj¹cych prawdziwy kamieñ na przyk³ad marmur. Jest odporny na

œcieranie, uderzenia oraz na promienie UV. Charakteryzuje siê nisk¹

nasi¹kliwoœci¹.
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Równie¿ wody gruntowe mog¹ stanowiæ za-
gro¿enie dla elementów kamiennych, po-
niewa¿ zawarte w tych wodach zwi¹zki che-
miczne mog¹ wnikaæ w strukturê kamienia
i niszczyæ go. Kamieñ mo¿e byæ te¿ zaata-
kowany przez porosty, mchy i grzyby. W at-
mosferze natomiast znajduj¹ siê niszcz¹ce
gazy i py³y, które mog¹ atakowaæ kamieñ,
równie¿ w postaci kwaœnych deszczów, któ-
re niszcz¹ strukturê kamienia przez wymy-
wanie jego sk³adników. Inn¹ przyczyn¹
niszczenia mog¹ byæ b³êdy wykonawcze:
niezaimpregnowanie powierzchni, nieod-
powiednie zaprawy, wadliwe spoinowanie.
Impregnacja. Aby ograniczyæ dzia³anie
tych czynników, kamieñ nale¿y zaimpre-
gnowaæ. Dziêki temu, ¿e impregnacja zaty-
ka pory, woda nie wnika w g³¹b kamienia,
co chroni przed jego ³uszczeniem i niszcze-
niem. Impregnacja chroni kamieñ przed za-
brudzeniem i zapobiega rozwojowi na jego
powierzchni porostów i glonów, które spra-
wiaj¹, ¿e œcie¿ki kamienne staj¹ siê œliskie.
Stosuje siê preparaty silikonowe, ¿ywice
epoksydowe lub zwi¹zki krzemu. Koszt im-
pregnacji zale¿y od iloœci u¿ytego impre-
gnatu.

Zabiegami, które równie¿ znacznie
ograniczaj¹ osadzanie siê brudu s¹ szli-
fowanie, polerowanie i wyg³adzanie. Im
powierzchnia jest g³adsza, tym mniej
zanieczyszczeñ siê na niej osadza. Nale-
¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zabiegi te wyko-
nuje siê przed u³o¿eniem kamienia. 
Czyszczenie. Powierzchniowe, niewiel-
kie zabrudzenia mo¿na usuwaæ wod¹
i miêkk¹ szczotk¹. To, jakiej szczotki
nale¿y u¿yæ, zale¿y od rodzaju czyszczo-
nego kamienia – zbyt twarda mo¿e po-
rysowaæ delikatn¹ powierzchniê. 
Mycie kamienia wod¹ z wê¿a mo¿e byæ
nieskuteczne, a jednoczeœnie doprowa-
dziæ do zawilgocenia. Du¿o lepszym
rozwi¹zaniem jest u¿ycie myjki ciœnie-
niowej do usuniêcia osadów i brudu.
Dotyczy to oczywiœcie kamienia zasto-
sowanego na zewn¹trz. 
Jeœli woda, nawet pod du¿ym ciœnie-
niem nie usuwa zanieczyszczeñ, stosuje
siê œrodki chemiczne. Takie czyszczenie
musi byæ jednak wykonane przez wy-
specjalizowan¹ firmê. Rozcieñczonym
kwasem fluorowodorowym usuwa siê na
przyk³ad sadzê z piaskowca. Kwasem

CO MMO¯NA WWYKONAÆ
SAMODZIELNIE?
Pewne prace zwi¹zane z obróbk¹ kamienia

mo¿na wykonaæ samodzielnie, inne nale¿y

powierzyæ fachowcom.

Samodzielnie mo¿na: przyci¹æ p³yty

z piaskowca do okreœlonej wielkoœci

u¿ywaj¹c szlifierki k¹towej, umyæ myjk¹ pod

ciœnieniem i zaimpregnowaæ.

Wyspecjalizowane firmy mog¹ ci¹æ

wszelkie, tak¿e twardsze od piaskowca

gatunki kamienia, przy czym uzyskuj¹ g³adk¹

powierzchniê ciêcia, mog¹ te¿ kamieñ

polerowaæ, wyg³adzaæ lub piaskowaæ.

Nale¿y ppamiêtaæ, ¿¿e sschody nnie mmog¹ bbyæ zzbyt œœliskie
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siarkowym (równie¿ rozcieñczonym) usu-
wa siê z piaskowca mchy, porosty i œlady
rdzy. Kwasów szczawiowego i chlorowo-
dorowego u¿ywa siê do czyszczenia wa-
pieni. Stosowanie œrodków chemicznych
mo¿e byæ niebezpieczne dla zdrowia, dla-

tego nie wolno takiego czyszczenia wyko-
nywaæ samodzielnie. 
Inn¹ metod¹ jest piaskowanie, któremu
najczêœciej poddaje siê piaskowiec. Jeœli
piaskowiec przez d³u¿szy czas nie jest
czyszczony, zaczyna szarzeæ. Piaskowa-

nie wykonuje siê na sucho za pomoc¹
piaskarek. W zale¿noœci od rodzaju
czyszczonej powierzchni oraz stopnia
zabrudzenia mo¿na regulowaæ ciœnie-
nie, ostroœæ i twardoœæ strumienia. n

Z IINTERNETOWEGO FFORUM

n Ja ppreferujê ggranit, który – o dziwo – okaza³

siê tañszy od konglomeratu, nie groŸne mu

¿adne zacieki (np. od zbyt obficie podlanych

kwiatów). Pewnie, ¿e marmur ³adniejszy, ale

du¿o dro¿szy. Moje dwie kole¿anki maj¹ parapety

marmurowe, ale zaraz po zamontowaniu przez

nieuwagê zosta³y zabrudzone – niestety na

trwa³e. Teraz mam granitowe i wkrótce do

budowanego domu te¿ za³o¿ymy granitowe.
n Ja mmam pparapety zz kkonglomeratu, które

fantastycznie imituj¹ marmur. Nie mam te¿

problemu z czyszczeniem ich i s¹ ca³kiem trwa³e.

Same plusy.
n Robimy ww³aœnie ww kkuchni bblaty zz ggranitu. Sam

kamieñ nie jest a¿ tak drogi, ale bardzo du¿o

kosztuje jego obróbka tj. szlifowanie, wyciêcie

itd. To jest w³aœciwie drugie tyle. 

n Odradzam sstosowanie mmarmuru ii ppiaskowca

w kuchni. Przede wszystkim dlatego, ¿e nie s¹

zbyt odporne na dzia³anie ró¿nych „kuchennych”

substancji, na przyk³ad soku z cytryny. Poza tym

³atwo je porysowaæ, wiêc po jakimœ czasie

bêdziecie mieæ blat, który bêdzie wygl¹da³ jak

lodowisko. I jeszcze do tego plamy, których nie

da siê ju¿ usun¹æ.
n Na kkamiennym bblacie ww kkuchni zzrobi³a ssiê

rysa. By³a ra¿¹ca, wiêc mój m¹¿ j¹ przeszlifowa³

i wypolerowa³. Po rysie nie ma œladu, ale jak

k³adê na blacie mokre rzeczy (np. warzywa), to

woda zawsze zbiera siê w tym samym miejscu.

Ale nie jest to jakiœ wielki problem.
n Na bblacie ³³azienkowym zz ttrawertynu ttworz¹

siê  nnam mmatowe pplamy, wygl¹da to jak wiecznie

brudne.

n W kkilku mmiejscach mmojego oogrodu zzrobi³em

kamienne sschody zz ppiaskowca. Zdecydowa³em

siê na piaskowiec, bo uwielbiam stare piaskowe

schody w zabytkowych budynkach tak charakte-

rystycznie zag³êbione w œrodkowej czêœci stopni. 
n Mam ww oogródku œœcie¿kê zz ddu¿ych pp³yt

granitowych. S¹ nieregularne i doœæ luŸno

u³o¿one. Nie wysypywa³em wolnego miejsca

miêdzy nimi ¿wirem i roœnie tam trawa,

a w³aœciwie chwasty. Fajnie to wygl¹da, bardzo

naturalnie. Trzeba tylko systematycznie kosiæ na

brzegach, bo na œrodku œcie¿ki i tak siê

wydeptuje. Raz na trzy lata oczyszczam tylko

trochê p³yty z ziemi, która siê nanios³a i zaczyna

przykrywaæ granit. Gdybym tego nie robi³,

pewnie po kilku albo kilkunastu latach kamieñ

schowa³by siê zupe³nie.
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