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B
ogactwo barw i wzorów pod³ogo-
wych p³ytek ceramicznych i ka-
miennych sprawiaj¹, ¿e mo¿na do-

braæ je do ka¿dego wnêtrza. Nie bez zna-
czenia s¹ te¿ ich w³aœciwoœci techniczne.
Barwa, wzór i kompozycja materia³ów
wp³ywaj¹ na wygl¹d ca³ego pomieszcze-
nia – dobrze zaprojektowana posadzka
jest dobrym t³em dla jego wyposa¿enia.

R A P O R T POD£OGI I POSADZKI

P£YTKI POD£OGOWE

Ceramika i kamieñ

URSZULA KKALINOWSKA
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Choæ najczêœciej kojarzone z ³azienk¹ czy kuchni¹,

wraz ze wzrostem popularnoœci ogrzewania 

pod³ogowego, materia³y te nawet w naszym 

klimacie coraz œmielej wkraczaj¹ na pokoje i salony.
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NIE ZAWSZE
DOBRZE WYGL¥DA
Planuj¹c posadzki powinniœmy zadbaæ
o zestawienie odpowiednich materia³ów,
w zale¿noœci od przeznaczenia poszcze-
gólnych wnêtrz. Pomieszczenia intensyw-
nie eksploatowane i nara¿one na dzia³a-
nie wilgoci wymagaj¹ znacznie trwal-
szych materia³ów.
Ró¿norodne zestawienie p³ytek na pod³o-
dze, umiejêtne ³¹czenie faktur i kolorów
uwypukla ich w³aœciwoœci. Szorstka po-

wierzchnia podkreœla szklistoœæ i g³ad-
koœæ s¹siaduj¹cych z ni¹ elementów.
Równie¿ poprzez wybór materia³u
i kompozycji mo¿emy modyfikowaæ wi-
zualn¹ stronê wnêtrza. Jasne pod³ogi
dodaj¹ wnêtrzom lekkoœci i przestron-
noœci, natomiast ciemne, o nasyconej
barwie wprowadzaj¹ wra¿enie przytul-
noœci. Skomplikowane kompozycje
optycznie zmniejszaj¹ pomieszczenie.
W tafli polerowanego, b³yszcz¹cego gre-
su lub kamienia uzyskujemy odbicia
elementów wnêtrza oraz oœwietlenia.
Matowe powierzchnie poch³aniaj¹ œwia-
t³o, daj¹c wra¿enie zmniejszenia po-
mieszczenia.
Przydatn¹ zasad¹ podczas projektowania
wzoru posadzki jest umiar w œrodkach
zdobniczych, szczególnie w ma³ych prze-
chodnich wnêtrzach, gdzie dobrze spraw-
dzaj¹ siê nieskomplikowane uk³ady. Rów-
nie istotne jest dopasowanie formatu
i wielkoœci p³ytek gresowych do skali po-
mieszczenia. W pomieszczeniach du¿ych
i przestronnych mo¿na planowaæ z roz-
machem, poniewa¿ ³¹czenie ró¿norod-
nych materia³ów i wzorów mo¿e daæ za-
skakuj¹ce efekty.
Warto pamiêtaæ, ¿e linia oddzielaj¹ca po-
szczególne rodzaje materia³ów pod³ogo-
wych czêsto wyznacza równie¿ funkcjo-
nalny podzia³ domu. Wa¿ne jest, aby po-
³¹czenie materia³ów z ró¿nych pomiesz-
czeñ by³o jak najmniej zauwa¿alne, a na
pewno by nie utrudnia³o komunikacji.
Dlatego najlepiej ³¹czyæ materia³y o po-
dobnej gruboœci. Je¿eli jednak wystêpuje
ró¿nica poziomów, nale¿y j¹ zniwelowaæ
dodatkow¹ warstw¹ wylewki.

TERAKOTA KONTRA GRES
Terakota i gres oferowane s¹ w olbrzymim
wyborze wzorów i kolorów. Mog¹ mieæ
ró¿ne faktury (g³adkie, chropowate) i ró¿-
nie wykoñczone brzegi – nierówne, „rêcz-
nie robione” (do uk³adania na szerok¹
spoinê) albo ciête (do uk³adania prawie
bez spoin). Wielkoœæ p³ytek podstawo-
wych najczêœciej wynosi od 10×10 do
60×60 cm, natomiast ozdobnych – tzw.
dekorów – jest bardzo zró¿nicowana, za-
le¿nie od fantazji producenta.

Terakotê i gres robi siê z gliny zmieszanej
m.in. z krzemionk¹ i barwnikami. Z mie-
szaniny tej formuje siê p³ytki, które po wy-
suszeniu wypalane s¹ w temperaturze
1000-1300°C. W zale¿noœci od sk³adu ma-
sy oraz techniki produkcji powstaj¹ p³ytki
terakoty albo gresu.
Terakota powstaje w wyniku silnego spie-
czenia w wysokiej temperaturze. Deseñ na-
noszony jest na czerep przed jego wypale-
niem. Mo¿na j¹ uk³adaæ wewn¹trz i na ze-
wn¹trz domu (na zewn¹trz stosuje siê tera-
kotê mrozoodporn¹). P³ytki s¹ ma³o nasi¹-
kliwe i zazwyczaj wykoñczone przez szkli-
wienie, maj¹ ³atw¹ do utrzymania w czysto-
œci powierzchniê. Mog¹ byæ matowe, pó³-
matowe lub b³yszcz¹ce. Na tych ostatnich
najwyraŸniej bêdzie widaæ zarysowania.
Gres jest mniej nasi¹kliwy, znacznie
twardszy – wg 10-stopniowej skali Mohsa

P£YTKI POD£OGOWE

Wymiary p³ytek s¹ istotne nie tylko ze wzglêdu na wygl¹d po-
mieszczenia, ale równie¿ z powodu zaleceñ dotycz¹cych w³a-
œciwego uk³adania: bardzo du¿e p³ytki mo¿na k³aœæ wy³¹cznie
na dok³adnie wyrównanych pod³o¿ach.

DOPASUJ PP£YTKI
DO PPOMIESZCZENIA
Zanim kupisz p³ytki ceramiczne, sprawdŸ,

czy bêd¹ siê nadawa³y do pomieszczenia,

w którym je u³o¿ysz. Jeœli ma to byæ:

przedpokój, kkorytarz – p³ytki powinny

mieæ du¿¹ odpornoœæ na œcieranie

(PEI od IV do V) i byæ antypoœlizgowe

(R min. 8);

schody – odpornoœæ na œcieranie IV-V,

antypoœlizgowoœæ – najlepiej 9; na

schodach zewnêtrznych najlepiej u³o-

¿yæ p³ytki z rowkami antypoœlizgowymi

na brzegach;

³azienka, kkuchnia – najlepsza jest od-

pornoœæ na œcieranie PEI III do V i an-

typoœlizgowoœæ R 8 oraz du¿a odpor-

noœæ na zaplamienie i czynniki che-

miczne (4-5).

SPRAWDŸ
ODCIEÑ PP£YTEK
Kupujesz p³ytki ceramiczne? SprawdŸ,

czy paczki pochodz¹ z tej samej partii

(numer znajdziesz na opakowaniu).

P³ytki z ró¿nych partii mog¹ mieæ nie-

co inny odcieñ, dlatego dok³adnie je

obejrzyj przed przyklejeniem, a w ra-

zie koniecznoœci – wymieszaj (chyba,

¿e pomieszczenie, gdzie bêd¹ uk³ada-

ne, jest bardzo ma³e – wtedy ró¿nice

odcieni mog¹ siê okazaæ zbyt 

widoczne).

Du¿e pp³ytki ttworz¹ ddoœæ jjednolit¹ ppowierzchniê,
a tak¹ ³³atwiej uutrzymaæ ww cczystoœci

Zdecydowana bbarwa mmozaiki ppodkreœla wwspó³cze-
sny ccharakter ppomieszczenia
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ma 9. – i bardziej odporny na uszkodzenia
mechaniczne i œcieranie. Trudniej go jed-
nak uk³adaæ. Twarde p³ytki ciê¿ko jest
przeci¹æ czy przewierciæ. Za najtrwalsze
uchodz¹ te z gresu porcelanowego: maj¹
one bardzo du¿¹ wytrzyma³oœæ na uszko-
dzenia mechaniczne (s¹ mocniejsze od
p³ytek kamiennych) i minimaln¹ nasi¹-
kliwoœæ. Gres mo¿e byæ szkliwiony, wtedy
z wygl¹du przypomina terakotê (warstwa

szkliwa ogranicza nasi¹kliwoœæ, daje du¿e
mo¿liwoœci dekoracyjne, u³atwia utrzyma-
nie czystoœci, ale czyni posadzkê bardziej
œlisk¹) – albo naturalny. Gres naturalny ma
jednorodn¹ strukturê, zatem wytarcie po-
wierzchni albo ma³e obt³uczenia s¹ na nim
niemal niewidoczne – na szkliwionym ta-
kie uszkodzenia widaæ wyraŸnie – za to
szybciej siê brudzi i trudniej go doczyœciæ
(ma chropowat¹ powierzchniê). Gres natu-
ralny, wykoñczony przez polerowanie, bê-
dzie mia³ g³adsz¹  i bardziej lœni¹c¹ po-
wierzchniê. Takich p³ytek lepiej wiêc nie
uk³adaæ w kuchni czy holu.

A MO¯E KLINKIER?
Klinkier jest bardzo wytrzyma³y, odpor-
ny na niekorzystne warunki atmosferycz-
ne i o niskiej nasi¹kliwoœci. Jednak stosu-
je siê go rzadziej, raczej na zewn¹trz do-
mu, np. na schodach czy tarasach. P³ytki

klinkierowe – w ró¿nych odcieniach
czerwieni i br¹zu – wytwarzane s¹ ze spe-
cjalnych gatunków gliny, maj¹ te¿ jedno-
rodn¹ strukturê. Oprócz p³askich p³ytek,
produkowane s¹ kszta³tki schodowe, pod-
stopnice, parapety. Podczas uk³adania
oraz spoinowania klinkieru nale¿y uwa-
¿aæ, by nie zabrudziæ go zapraw¹ – trudno
bêdzie j¹ póŸniej usun¹æ.
Innym materia³em z tej grupy, przezna-
czonym do stosowania na zewn¹trz jest
bruk klinkierowy, wygl¹dem przypomi-
naj¹cy ceg³ê. Uk³ada siê go podobnie
jak kostkê betonow¹ czy kamienn¹.

CERAMIKA NA ZEWN¥TRZ
Na tarasach i balkonach najlepiej sprawdz¹
siê p³ytki gresowe oraz klinkierowe. Mu-
sz¹ bowiem byæ twarde  (o du¿ej odpornoœci
na œcieranie i zarysowanie), a tak¿e odporne
na mróz i zmiany temperatury. Powinny te¿
byæ antypoœlizgowe (poniewa¿ bardzo czê-
sto bywaj¹ mokre) i ³atwe do utrzymania
w czystoœci (brudz¹ siê bardziej  i czêœciej
ni¿ te u¿yte wewn¹trz domu). S¹ nara¿one
na du¿e zmiany temperatury, bêd¹ wiêc
kurczyæ siê i rozszerzaæ – dlatego na ze-
wn¹trz nale¿y stosowaæ p³ytki z g³êbokimi
¿³obieniami na spodniej stronie (maj¹ wów-
czas lepsz¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a), 
przyklejaæ je i spoinowaæ zaprawami 
elastycznymi.

POD£OGI Z KAMIENIA
Pod³ogi z p³ytek kamiennych s¹ bardzo
trwa³e, odporne na wodê, wysok¹ tem-
peraturê i uszkodzenia mechaniczne.

R A P O R T
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Sama mmrozoodpornoœæ pp³ytek nnie wwystarczy. NNie
mo¿na ppozostawiæ wwolnych pprzestrzeni ppod pp³ytka-
mi ii w spoinach –– mmo¿e ggromadziæ ssiê ww nnich bbo-
wiem wwoda, kktóra zzamarzaj¹c zzwiêksza oobjêtoœæ,
a to ppowoduje oodspajanie ssiê ook³adziny

Umiejêtne ppo³¹czenie ffaktur ii kkolorów uuwypukli
w³aœciwoœci pp³ytek - tte oo mmatowej ppowierzchni
podkreœl¹ zzarówno sszorstkoœæ sstrukturalnych,
jak ii szklistoœæ ppolerowanych
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PRZYDATNA ZZNAJOMOŒÆ
W£AŒCIWOŒCI
Zanim kupisz p³ytki ceramiczne, sprawdŸ

jaka jest ich:

nasi¹kliwoœæ – jest tym mniejsza, im

mniej p³ytki s¹ porowate albo im lepsze

jest szkliwo; oznacza siê j¹ w procen-

tach. Powinna byæ jak najmniejsza. Na

zewn¹trz pomieszczeñ mo¿na uk³adaæ

p³ytki o nasi¹kliwoœci nie przekraczaj¹-

cej 3%, a najlepiej poni¿ej 0,5%. Nasi¹-

kliwoœæ p³ytek mo¿na poprawiæ (czyli

zmniejszyæ) przez pomalowanie ich od-

powiednim impregnatem;

mrozoodpornoœæ – czyli odpornoœæ na

wielokrotnie powtarzany cykl zamarza-

nia i odmarzania. Wi¹¿e siê z nasi¹kli-

woœci¹ (p³ytka o wiêkszej nasi¹kliwo-

œci jest mniej mrozoodporna). Obecnie

mrozoodpornoœæ jest sprawdzana we-

d³ug normy, która wymaga, aby p³ytki

poddawane by³y co najmniej stu cy-

klom zamra¿ania oraz rozmra¿ania 

w temperaturze od -5 do +5°C. Wcze-

œniej obowi¹zuj¹ca norma wymaga³a

tylko 50 takich cykli. Dlatego warto

sprawdziæ, która z tych norm by³a bra-

na pod uwagê przy ustalaniu mrozood-

pornoœci;

klasa œœcieralnoœci ((w sskali PPEI –– ood II ddo

V) – im wy¿szy stopieñ, tym bardziej

p³ytki s¹ odporne na œcieranie. P³ytki

o najwy¿szej klasie œcieralnoœci prze-

znaczone s¹ do miejsc szczególnie in-

tensywnie u¿ytkowanych (pod³ogi w ko-

rytarzach, schody; w budownictwie

mieszkaniowym wystarczaj¹ p³ytki o IV

klasie œcieralnoœci);

twardoœæ – podawana jest w tzw. skali

Mohsa i okreœlana liczbami od 1 do 10.

Im twardsze p³ytki, tym wiêksza bêdzie

ich wytrzyma³oœæ mechaniczna i trud-

niejsza obróbka. W warunkach domo-

wych optymalna jest twardoœæ 5-6;

antypoœlizgowoœæ – oznaczana jest lite-

r¹ R i cyframi od 1 do 11. Im wy¿sza

wartoœæ R, tym mniejsze ryzyko poœli-

zgniêcia siê na takiej powierzchni. To

parametr szczególnie wa¿ny w przy-

padku p³ytek kupowanych do ³azienki

czy na schody zewnêtrzne – wymagane

jest co najmniej R 8;

odpornoœæ nna zzaplamienia ii œœrodki cche-

miczne – okreœlana cyframi 1-5 – po-

winna wynosiæ przynajmniej 3. W kuch-

ni czy ³azience mo¿e byæ wiêksza.
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Zwykle wystêpuj¹ w du¿ych rozmiarach
– np. 30×30, 45×45 cm albo wiêkszych
(kamieniarz wycina p³ytki wed³ug za-
mówienia klienta). S¹ bardzo efektow-
ne, ale dro¿sze ni¿ ceramiczne, wyma-
gaj¹ te¿ wiêcej uwagi i staranniejszej
pielêgnacji. Regularnie trzeba je, nieste-
ty, impregnowaæ, a do czyszczenia u¿y-
waæ specjalnie przeznaczonych do tego
œrodków. P³ytki kamienne trzeba chro-
niæ przed kontaktem z kwasami i che-
mikaliami, zw³aszcza tymi do usuwania
kamienia i rdzy.
Uwaga! Œrodki do impregnacji, czysz-
czenia i konserwacji dobiera siê do kon-
kretnego rodzaju kamienia; nie ma uni-
wersalnego preparatu do wszystkich
pod³óg kamiennych. Najlepiej poprosiæ
o poradê kamieniarza, ¿eby nie znisz-
czyæ pod³ogi.
Pod³ogi kamienne zwykle robi siê z gra-
nitu, marmuru, trawertynu, piaskowca
albo ³upka. Najbezpieczniejszy do sto-
sowania (najbardziej odporny na zapla-
mienie) jest granit. Wapienie – czyli
marmur i trawertyn oraz piaskowce –
³atwo jest zaplamiæ, a usuniêcie plamy

bywa niemo¿liwe. Warto to mieæ na
uwadze, zw³aszcza jeœli kamieñ ma byæ

k³adziony na pod³odze w kuchni. Tak¿e
œcieralnoœæ granitów jest wiêksza ni¿
mniej spoistych marmurów.
Powierzchnia kamienia mo¿e zostaæ ob-
robiona w ró¿ny sposób. Szlifowanie
i polerowanie nadaje kamiennym p³yt-
kom po³ysk i idealn¹ g³adkoœæ. Taka
pod³oga wygl¹da bardzo efektownie,
choæ nawet gdy jest sucha, ³atwo siê na
niej poœlizgn¹æ. Bardziej bezpieczne s¹
p³ytki z lekko chropowat¹ powierzch-
ni¹, uzyskiwan¹ przez d³utowanie, pia-
skowanie, ³upanie, groszkowanie lub
p³omieniowanie (w ten sposób obrabia
siê tylko granity). Czasami obróbka
zmienia nie tylko powierzchniê, ale 
i odcieñ kamienia.
Najczêœciej p³yty z kamieni naturalnych
uk³ada siê na styk, tak, by miejsce ³¹cze-
nia by³o jak najmniej widoczne. Dobrze
wczeœniej „przymierzyæ” je na sucho – ka-
mieñ to materia³ naturalny, wiêc ka¿da
p³ytka ma nieco inny wzór czy odcieñ –
¿eby naj³adniejsze u³o¿yæ w najbardziej
eksponowanych miejscach. Do przykleja-
nia p³ytek kamiennych nale¿y u¿ywaæ
specjalnych, elastycznych zapraw z bia-
³ym cementem, które nie powoduj¹ po-
wstawania przebarwieñ i wykwitów.

Pod³o¿e powinno byæ suche, wyrówna-
ne i dok³adnie oczyszczone oraz – jeœli
jest ch³onne – zagruntowane. Po u³o¿e-
niu pod³ogê koniecznie nale¿y zaimpre-
gnowaæ.                                               

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

P£YTKI POD£OGOWE

mit Pêkanie sszkliwa nna pp³ytkach ooznacza, ¿¿e

s¹ oone kkiepskiej jjakoœci.

Powodem pêkania szkliwa najczêœciej jest nie-

w³aœciwie dobrana zaprawa klej¹ca. Nierzadko

te¿ wykonawca nak³ada j¹ zbyt grub¹ warstw¹.

Dlatego przed zakupem zaprawy nale¿y zapo-

znaæ siê z informacjami podanymi na opakowa-

niu przez jej producenta. S¹ to m.in.: rodzaj p³y-

tek (które mo¿na ni¹ przyklejaæ), rodzaj pod³o¿a

(na którym mo¿na zaprawê stosowaæ), a tak¿e

zalecana gruboœæ warstwy sklejenia. Przekro-

czenie maksymalnej wartoœci mo¿e spowodo-

waæ pêkanie, a nawet odpadanie p³ytek.

mit Fabrycznie ssfazowana kkrawêdŸ pp³ytki tto

jedynie zzabieg „„kosmetyczny”.

Czêsto fazowanie p³ytek wynika z wyg³adzania

ostrej i nierównej krawêdzi powsta³ej po ciê-

ciu lub kalibrowaniu p³ytek. O ile gres polero-

wany ma g³adk¹ krawêdŸ, któr¹ wystarczy

nieznaczne sfazowaæ, gres strukturalny wy-

maga nieco wiêkszego œciêcia brzegu. Zbyt

du¿a „faza” mo¿e jednak œwiadczyæ o naci¹ga-

niu materia³u drugiego gatunku na pierwszy.

mit Nie wwarto wwybieraæ pp³ytek oo wwyraŸnie

ukierunkowanych lliniach cczy bbruzdach, bbo

mog¹ ppopêkaæ ppodczas ddocinania.

To, jak zostanie przeciêta p³ytka zale¿y wy-

³¹cznie od narzêdzi u¿ywanych przez gla-

zurnika. Dlatego zawsze przed zleceniem

mu pracy, warto zapytaæ jakimi maszynami

dysponuje – powierzenie glazurnikowi p³y-

tek za 200 czy 400 z³, jeœli ma przecinarkê

za ok. 100 z³, mo¿e kosztowaæ nas sporo

nerwów, nie licz¹c zniszczonego materia³u.

mit Od ggruboœci pp³ytek nnie zzale¿y tto, cczy

mo¿na jje kk³aœæ nna ppod³odze.

Mimo ¿e w sklepach s¹ doœæ cienkie p³ytki

„pod³ogowe” (o gruboœci nie wiêkszej ni¿

6 mm), skorzystanie z takiej oferty mo¿e

okazaæ siê nieop³acalne – zwyk³a p³ytka

gresowa ma 8-9 mm gruboœci, jej wytrzy-

ma³oœæ jest prawie dwukrotnie wiêksza ni¿

tej 6-milimetrowej, przy czym obie mog¹

spe³niaæ warunki normowe – inne dla p³y-

tek do 7,5 mm gruboœci, a inne

– powy¿ej 7,5 mm.

NAJWA¯NIEJSZE
Im wwiêksze pp³ytki, ttym ttrudniej ssiê jje uuk³ada,
a ewentualne bb³êdy ss¹ ppóŸniej bbardzo wwidoczne.
Dlatego ttak wwa¿ne jjest sstaranne rrozplanowanie
i fachowe uu³o¿enie pposadzki, sszczególnie nna sstyku
dwóch rró¿nych mmateria³ów, nnp. ggresu ii pparkietu

Poszczególne ggatunki kkamieni rró¿ni¹ ssiê nnie
tylko wwygl¹dem, aale ttak¿e ww³aœciwoœciami. WWarto
wiêc ppoznaæ nniektóre zz nnich, bby nnie uu¿yæ ttego ddro-
giego mmateria³u ttam, ggdzie ssiê nnie nnadaje
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