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Płytki ceramiczne i kamienne, dzięki ogromnej różnorodności, bogatemu
wzornictwu i wysokiej trwałości, należą do najpopularniejszych materiałów
wykończeniowych.
Podczas tworzenia wizualizacji i projektów przyszłych wnętrz zwracamy uwagę
głównie na wygląd płytek, wielkość okładziny, kolorystykę mozaiki, rozważamy
zastosowanie oryginalnych wizualnie okładzin kamiennych. Następnie, często
w końcowym etapie prac, dobieramy fugi, aby dopełniły wygląd wybranych
okładzin. A przecież to właśnie fugi w znacznym stopniu wpływają na ostateczny
wygląd powierzchni płytek czy kamienia. Spajają optycznie wszystkie elementy
w całe płaszczyzny i struktury, kształtują percepcję użytkownika, tworząc wraz
z okładziną grafikę przestrzeni użytkowej.

Dla każdego inwestora i wykonawcy oczywiste też powinno
być, że z fug nie wolno zrezygnować! Mówiąc precyzyjniej - nie
należy układać płytek bezspoinowo! Fugi są niezbędne, zarówno
z powodów techniczno-fizycznych, jak i optyczno-estetycznych.
Pełnią szereg bardzo istotnych funkcji, a jedną z głównych, często
pomijanych, jest niwelowanie produkcyjnych nierówności płytek,
których nie da się uniknąć. Ujmując temat inaczej, fugi kompensują normowe tolerancje wymiarowe wszelkich okładzin. Łatwo
można sobie wyobrazić, ile zabrudzeń zalegałoby w choćby najmniejszych szczelinach na niezafugowanych powierzchniach.
Ponadto fugi kompensują naprężenia, np. powstające na skutek
zmian temperatury.
Wygląd zafugowanych powierzchni zależy od udziału fug względem powierzchni samych okładzin. Udział fug był, jest i będzie
zawsze wielokrotnie mniejszy, szczególnie gdy stosujemy okładziny o coraz większych formatach np. fuga szerokości 3 mm dla
płyty 160 cm x 160 cm. Z drugiej strony, szczególnie w przypadku
fugowania mozaiki np. 2 mm dla mozaiki 2 cm x 2 cm, zastosowana fuga w największym stopniu wpłynie na ostateczny wygląd
całych fugowanych powierzchni.

Światło i kolor zawsze dają optyczny kontrast. Tonacja kolorystyczna zmienia się np. przy słabym świetle (np. o zmroku/w półmroku, czy o zmierzchu) daje wrażenie koloru jasnego, natomiast przy mocnym/jaskrawym świetle (np. w słońcu) odbierany
jest jako ciemny. To samo dotyczy zapraw fugowych, które tworzą wizualny kontrast w stosunku do koloru płytek. W zestawieniu z jasnymi płytkami, ta sama fuga będzie się wydawać
ciemniejsza, a w zestawieniu z ciemnymi – jaśniejsza.

Źródło: Wikipedia

Złudzenie jasności, powodujące tylko pozornie wrażenie prawdziwości, błędna interpretacja obrazu
przez mózg pod wpływem kontrastu i cieni. Szary pasek wydaje się zmieniać odcień od jaśniejszego
do ciemniejszego, choć w rzeczywistości na całej swojej długości ma dokładnie tę samą, jednolitą
szarą barwę. Na polu z jasnoszarym tłem pasek wydaje się ciemniejszy, a na polu z tłem
ciemnoszarym – pasek wydaje się jaśniejszy. Przykryj tło białym papierem i przekonaj się sam!

Wpływ złudzenia optycznego
Na to, jak ostatecznie nasze oko będzie odbierało wygląd zafugowanych powierzchni, można wpływać poprzez zmianę kontrastu i faktur okładzin. A zatem wkraczamy w efekty złudzenia
optycznego. Największą rolę odgrywa w tym przypadku światło,
które może pozytywnie zmieniać lub zniekształcać naszą percepcję. Odbieranie bodźców świetlnych jest bardzo subiektywne,
stąd różnie będziemy interpretować zjawisko „gry światła”.

Złudzenie optyczne: Płytki mają taki sam kolor na całej powierzchni, mogą zmienić odbiór
wyrazistości kolorystycznej na podstawie różnego koloru dobranej fugi.
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Kolejny efekt zwany „złudzeniem kontrastu”, czyli skupieniem
uwagi na kontraście, ma miejsce w przypadku okładzin
mozaikowych. Obserwator dostrzega ciemniejsze plamy na
skrzyżowaniu fug. Omawiane plamy „widzimy” tak długo, jak
długo koncentrujemy się na obrazie, a w efekcie zaczynamy
„widzieć”, jak nieruchomy obrazek zaczyna „migotać”.
Niektórzy nawet nie przypuszczają, że to może być złudzenie,
przyjmując za pewnik, że to zabrudzenia.
W niektórych sytuacjach z tego powodu może dochodzić
do kontrowersji lub nawet sporów. Faktem jest, że mamy do
czynienia zazwyczaj jednak ze złudzeniem optycznym, a nie
skazą na płytce czy fudze.
Z kolei efekt, zwany „złudzeniem ściany kawiarnianej”, występuje
jako iluzja równoległości linii poziomych na białych i czarnych
płytkach.

między polami jasnymi. Bodźce są odbierane przez nasz mózg
w ten sposób, że łączy on jasno ukazujące się odcinki linii
z narożami ciemnego pola. Te kontury negują prawdziwość
linii poziomych i dają złudzenie wielościennej bryły zamiast
prostokąta. Efekt nie ogranicza się do wzoru naprzemiennie
ułożonych/przeplatających się jasnych i ciemnych płytek, ale
występuje także jako ciągły lub stopniowany cień na płytce.
W przypadku materiałów o strukturze szkła, efekt tego typu może
się różnie rozmieszczać, co nie jest spowodowane złudzeniem
optycznym, ale rodzajem okładziny, która w dużej mierze jest
nasycona światłem, bo promienie świetlne przechodzą przez
materiał i ulegają załamaniom.

Efekt ten jest następstwem ciemnych i jasnych płytek
poprzecinanych wąskimi, jasnoszarymi fugami, które wydają
się wyraźnie jaśniejsze między czarnymi polami, a ciemniejsze

Refleksy światła wewnątrz szklanej płytki wpływają na efekt
kolorystyczny przyległej do niej zaprawy fugowej, co tworzy
wizualizację na całej powierzchni. W zależności od ekspozycji na
promienie świetlne oraz kąta z jakiego patrzymy, odbiór koloru
może się zmieniać.

Złudzenie ściany kawiarnianej: fugi pomiędzy płytkami wydają się nie być
równoległe.

Skupienie uwagi na kontraście: Wrażenie widzenia ciemnych punktów na
skrzyżowaniu fug

Co należy zaakcentować?
Fugi same w sobie posiadają duży potencjał i sprawiają, że
okładzina może nabrać swoistego charakteru, wręcz akcentują
i podkreślają wygląd okładziny. Gruboziarnista zaprawa fugowa
nadaje okładzinie całkiem inny charakter niż fuga o bardzo
drobnym ziarnie. Gruboziarnista fuga jak np. Sopro TNF jest
z reguły przeznaczona do szerszych szczelin fugowych, choć może
być stosowana do wąskich szczelin, jednak kosztem większego
nakładu pracy.
Natomiast fugi oparte na bardzo drobnym kruszywie nie nadają
się do bardzo szerokich szczelin, ponieważ może się to skończyć
powstaniem rys.
Szczególnie dużo możliwości optycznego upiększania okładziny
ma fuga Sopro DF 10®. Zaprawa fugowa dzięki dodatkom
specjalnych cementów może być mieszana z błyszczącymi
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– srebrnymi lub złotymi - drobinkami Brokatu Sopro, co
zafugowanej nią powierzchni zapewnia bardzo efektowny
wygląd. Efekt końcowy jest zgoła inny od tego, którego można
byłoby się spodziewać – nie jest ani natrętnie rażący, ani skarżący
się kolorami. Po dodaniu brokatu, uzyskujemy delikatny efekt
metalizujący, mieniących się drobinek pod wpływem światła.
Spotkaliśmy się nawet z takim porównaniem, że jest to fuga tak
wytworna i zjawiskowa jak biżuteria Swarovskiego.

Dodatkowo dzięki specjalnie dobranemu oświetleniu efekt ten
można modelować i wzmacniać. Fuga może wówczas zostać
zastosowana na powierzchniach wyjątkowo eksponowanych, jak
np. sceny, powierzchnie wystawowe itp. Wówczas nawet zwykła
szara i prosta okładzina zyskuje nowy wygląd i blask, nabiera
charakteru, tworzy elegancki wygląd i wysublimowany styl.

Przykłady zastosowań na powierzchniach obłożonych płytkami
Decydującą rolę odgrywa odpowiednie ułożenie płytek, które
można różnie postrzegać w zależności od przebiegu linii fug.
Zupełnie inaczej eksponują się powierzchnie z tą samą okładziną
w prostoliniowym (równomiernym) układzie płytek, gdzie linie
fug regularnie się krzyżują i przebiegają dalej, niż w przypadku
ułożenia z tzw. przesunięciem fugi.

Wyraźna różnica zachodzi też w poligonalnym układzie płytek,
który nadaje okładzinie charakter rustykalny.
Naturalnie, w zależności od kierunku układania płytek, każdy
taki układ może się zmieniać, przyjmować różne formy i kształty,
np. rozmieszczenie diagonalne.

Ułożenie płytek z przesunięciem o ½

Ułożenie płytek z przesunięciem o 1/3

Ułożenie płytek „na dziko”

Krzyżowe ułożenie płytek

Ułożenie płytek „w jodełkę”

Poligonalne ułożenie płytek

Jakie zagłębienie fugi jest prawidłowe?
Dyskusyjną kwestią pozostaje zawsze, jakie powinno być
zagłębienie fugi. Najczęstszym życzeniem jest, by fuga tworzyła
jednolitość z okładziną, była zlicowana z powierzchnią okładziny.
Niestety ze względów technicznych nie jest to zazwyczaj możliwe.
Istnieje wiele obszernych instrukcji związanych z wykonywaniem
prac glazurniczych określających różne sposoby i możliwości
uzyskania określonej powierzchni, które mogą wyostrzyć lub
ukryć wygląd danego elementu na danej powierzchni. Techniki
tego typu nie zawsze okazują się wystarczająco skuteczne,

ponieważ wiążą się z pewnymi ograniczeniami i nie wyczerpują
wszystkich wymogów technicznych związanych z fugowaniem.
Co do zasady, najbardziej niekorzystne skutki, które przemawiają
przeciwko wyszukanym rozwiązaniom to wysokie koszty,
ryzyko niewłaściwej technologii oraz utrata parametrów
wytrzymałościowych i niejednolitości kolorystyczne. Typowy
proces fugowania opiera się na stosowaniu fugi w konsystencji
szlamowej. Wstępna obróbka fug szlamowych, wbudowanych
w spoiny międzypłytkowe, obarczona jest pojawieniem się
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niewielkiego zagłębienia powierzchni fugi względem powierzchni
płytki. Zakres tego zagłębienia zależy od kalibracji płytki,
szerokości fugi, czasu, po jakim przystąpiono do zmywania fugi
od jej zabudowy oraz stosowanych narzędzi. Fuga z reguły jest
pełniejsza przy płytkach rektyfikowanych (cięte brzegi płytki) niż
przy zaokrąglonych brzegach. Lepsze efekty zlicowania wąskiej
fugi z powierzchnią okładziny niż przy zastosowaniu tradycyjnej
gąbki do fugowania, można uzyskać stosując specjalną ściereczkę
do zmywania i kształtowania fug Sopro 013.

Fuga Sopro DF 10® swoje walory estetyczne zachowuje niezależnie od wybranego koloru, szczególnie gdy jest zastosowana ze złotym lub srebrnym brokatem Sopro. Widać to na prezentowanych przykładach. Ta sama mozaika
w połączeniu z różnymi kolorami fugi uzyskuje znacząco inny wygląd.

Jaka szerokość?
Jak już wspomnieliśmy, fuga spełnia nie tylko rolę wypełnienia
szczeliny powstałej po ułożeniu płytek. Fugi przede wszystkim
wyrównują naprężenia występujące na danych powierzchniach.
Z tego względu szerokość fug musi być tak dobrana, aby
skutecznie wbudować zaprawę w cały przekrój szczeliny
spoinowej (na pełną grubość płytki), bo wówczas będzie ona
trwale i skutecznie kompensować w sobie naprężenia termiczne.
Należy więc kwestie z tym związane rozważyć i ustalić przed
rozpoczęciem klejenia okładzin, uwzględniając także tolerancje
wymiarowe zakupionych płytek.
Warto kierować się przy tym zasadą, że wraz ze wzrostem
wielkości płytki, powinna zwiększać się szerokość szczeliny
fugowej. Wartości, na których można się tu opierać podaje
np. niemiecka norma DIN 18352. Dla uznawanych dziś za
standardowe płytkach gresowych 30x60 cm i 60x60 cm zaleca
się - w zastosowaniach wewnętrznych – fugi o szerokości
minimum 3 mm. Na zewnątrz z kolei, ze względu na duże
wahania temperatur - wymagania co do szerokości fugi są
bardziej rygorystyczne i wynoszą minimum 5 mm.

Sopro Polska Sp. z o.o
ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
www.sopro.pl

Ponadto fugi dylatacji obwodowych, błędnie wypełnione
materiałem cementowym, przyspieszają wystąpienie szkód na
obłożonych powierzchniach. Do wypełnienia wszelkich dylatacji
powinny być stosowane materiały trwale elastyczne, np. silikony.
Przepisy techniczne ZDB-Merkblatt pt. „Fugi dylatacyjne”
określają minimalną szerokość szczeliny fugowej (w zależności
od przypadku zastosowania) na poziomie 5 mm.
Podsumowując należy stwierdzić, że fugi mają znaczący udział
w kształtowaniu wyglądu użytych okładzin. Nie mogą być za
wąskie, nawet jeśli takie jest życzenie inwestora. Fugi są bardzo
ważnym elementem, wpływającym na trwałość powierzchni
okładzinowych.
W tego typu zagadnieniach służą również pomocą przedstawiciele
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