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Wielkie i jeszcze
większe formaty!
Układanie płyt ceramicznych wielkoformatowych
(slabów ceramicznych, płyt XXL, okładzin megaformatowych) – w zastosowaniach wewnętrznych.
Gdyby zaryzykować stwierdzenie, że okładziny ceramiczne są przestarzałą formą
wykończenia powierzchni, to choćby krótka wizyta na targach płytkarskich organizowanych w Europie Zachodniej zadałaby kłam takiej tezie, ukazując różnorodny świat nowoczesnych okładzin, mieniący się wielością form i stylów, szczególnie okładzin wielkoformatowych. To właśnie takie okładziny kreują obecnie
trendy w projektowaniu wnętrz poprzez to, że dają wrażenie jednorodnych dużych
powierzchni, przypominających do złudzenia naturalny kamień, metale, czy wreszcie deski podłogowe o długości nawet 3 m. Okazuje się, że dopiero po bliższym
przyjrzeniu orientujemy się, że mamy do czynienia z okładziną ceramiczną, a nie
tym, co sądziliśmy w pierwszym momencie. Rozwój w dziedzinie zwiększania formatów okładzin, faktur, struktur i stylów postępuje dzięki wdrażaniu nowych technologii i innowacji w procesach produkcyjnych.
Do niedawna płytki ceramiczne o boku 60 cm określane były mianem płytek wielkoformatowych. Obecnie, szczególnie w zastosowaniach wewnętrznych, płytki
o takim rozmiarze są uważane za standardowe. Rosnący udział produkcji slabów
ceramicznych o wymiarach 3,2 x 1,6 m powoduje, że coraz częściej na powszechnym rynku stosuje się okładziny ceramiczne o boku większym niż 120 cm
i grubości od 3 mm do 8 mm. Takie okładziny pod względem obróbki krawędzi, w trakcie procesu układania, przypominają cięcie i obróbkę szkła. Coraz
częściej też w odniesieniu do takich okładzin pojawiają się w mowie potocznej określenia takie jak: megaformaty, płyty XXL czy wręcz taﬂe ceramiczne.
Z tego względu słyszane na budowach z ust wykonawców określenia
typu: „robimy tak od zawsze” muszą odejść do lamusa. W przypadku
okładzin megaformatowych wymogi dotyczące przygotowania podłoża
oraz dokładności obróbki są bardzo wysokie i stanowią swoisty sprawdzian dla samego fachowca, zarówno pod względem umiejętności, jak
i wiedzy w tym zakresie. Układanie płyt megaformatowych to zadanie
dla prawdziwych fachowców - profesjonalistów!

do 3,2 m

Na początek – przygotowanie się do pracy
z megaformatami
Obok know-how, czyli konkretnej wiedzy technicznej i doświadczenia nieodzowna będzie także odpowiednio duża przestrzeń, umożliwiająca składowanie płyt megaformatowych nieopodal miejsca ich wbudowania.

do 1,6 m
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W ujęciu matematycznym procentowy udział fug przy okładzinach
wielkoformatowych jest drastycznie mały. Zilustrujemy to na
przykładzie dwóch pomieszczeń,
każde o powierzchni 50 m2:
• w pomieszczeniu Nr 1 zastosowano płytki 30 x 30 cm, szerokość
spoin 5 mm,
• w pomieszczeniu Nr 2 zastosowano płyty megaformatowe
300 x 100 cm, szerokość spoin 3 mm.

Garaż dwustanowiskowy przeznaczony w całości
na warsztat, niezbędny do składowania oraz
obróbkę płyt megaformatowych.

Wykonawca pracujący w pojedynkę wobec
układania płyt o boku 3,2 m stoi na przegranej pozycji, niezbędna jest pomoc.

Nieodzowne przy pracach z płytami megaformatowymi są
oczywiście odpowiednie do nich narzędzia. Na pierwszym
miejscu - duży stół roboczy, najlepiej z regulacją, a dalej:
przecinarka do cięcia pod kątem oraz – szczególnie przydatna przy cienkich okładzinach megaformatowych - rama
usztywniająca z uchwytami do przenoszenia (najlepiej regulowana), która z jednej strony rozkłada ciężar płyty, a z drugiej usztywnia ją, minimalizując ryzyko uszkodzeń na skutek
ugięcia się płyty podczas przenoszenia. Im mniej nagłych,
niekontrolowanych ugięć, tym mniej naprężeń w materiale
ceramicznym i następujących uszkodzeń.
Płyty megaformatowe, zależnie od rodzaju ceramiki oraz
obszaru zastosowania, mogą być dostosowane do wymaganych stylizacji. Z uwagi na to, że nadają się do cięcia pod
kątem, umożliwiają tworzenie płaszczyzn nachylonych
względem siebie, które następnie mogą być sklejane specjalnymi żywicami. Dzięki temu powstaje optycznie zwarta
powierzchnia o niezwykle efektownym wyglądzie. W obszarach występowania dużych obciążeń zaleca się stosowanie
dodatkowych profili wzmacniających krawędzie cienkich
płyt typu „slim”.

Przygotowanie podłoża
Rodzaj podłoża oraz sposób jego przygotowania wpływają
istotnie na ostateczny efekt prac okładzinowych. Im większe płyty, tym mniej dozwolonych kompromisów na etapie
przygotowania podłoża. Wyrównanie (ścian, podłóg) jest
konieczne przed rozpoczęciem układania płyt wielkoformatowych i ma umożliwiać nakładanie takiej samej grubo-

Po dokładnym wyliczeniu okazuje się, że powierzchnia samych
fug w pomieszczeniu Nr 1 wynosi 1,7 m2, zaś w pomieszczeniu Nr 2 – zaledwie 0,24 m2 !

ści kleju na całą powierzchnię płyty. Ze względu na to, że
przy dużych formatach okładzin maleje ilość fug, to proces
wysychania kleju trwa dłużej, a w zafugowanej powierzchni
obszar przejmowania naprężeń z okładzin staje jest znacznie mniejszy.
Bez kompromisów należy traktować wilgotność podłoża,
a dokładniej ocenę i pomiar wilgotności resztkowej jastrychu przed ułożeniem okładziny. Podstawowa zależność
mówi: im niższa wilgotność jastrychu, tym większa pewność i trwałość wykonanych prac okładzinowych.
Dla ogrzewanych posadzek anhydrytowych wymagana wilgotność resztkowa przed rozpoczęciem układania płytek
musi być ≤ 0,3 % CM (a anhydrytowych nieogrzewanych
≤ 0,5 % CM). Natomiast posadzki (jastrychy) cementowe
– wg zaleceń wydanych w 2017 r. przez niemiecki związek ds.
jastrychów i okładzin (niem. „BEB”) pt.: „Płyty i płytki wielkoformatowe układane w pomieszczeniach, na jastrychach
cementowych” – powinny mieć wilgotność resztkową ≤ 1,8 %
CM – tu wymóg zaostrzono właśnie dla okładzin wielkoformatowych, wobec powszechnie wymaganych ≤ 2,0 % CM.
Ponadto zalecenia niem. BEB oraz nowej niemieckiej normy
DIN 18157 wskazują na konieczność stosowania na posadzkach anhydrytowych preparatów gruntujących żywicznych
o właściwościach „odcinających”, w tym przypadku Sopro
MGR 637 z posypką z piasku kwarcowego Sopro QS 511,
stanowiących „zabezpieczenie” posadzki anhydrytowej
przed wnikaniem wilgoci z zaprawy klejowej. Z kolei dla
podłoży cementowych idealnie sprawdza się grunt Sopro
GD 749.
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Układanie płyt wielkoformatowych wymaga nie
tylko szczególnej staranności i sporego wysiłku, ale
również stosowania wysokiej jakości produktów
chemii budowlanej. Firma Sopro oferuje gamę klejów cienkowarstwowych, które dzięki nowoczesnym
recepturom i zawartości wysokowartościowych
dodatków chemicznych są w stanie sprostać najtrudniejszym wymaganiom, związanym z układaniem
okładzin megaformatowych. Zaprawy takie są tym
bardziej godne polecenia, że ze względu na szybkość
wiązania (F) oraz wysoką odkształcalność (klasa
S2 zgodnie z normą PN-EN 12004) idealnie sprawdzają się w omawianych zastosowaniach. Dzięki
recepturom wzbogaconym o specjalne składniki na
bazie tworzyw sztucznych i dodatki uelastyczniające,
zaprawy klejowe Sopro klasy S2 chronią okładziny
przed uszkodzeniami, wywołanymi naprężeniami
powstającymi na skutek skurczów podłoża.
Również ważnym aspektem przy układaniu cienkich
slabów ceramicznych jest ryzyko związane z wydłużonym wysychaniem kleju pod okładziną. Zaprawa
klejowa pod bardzo dużą okładziną musi prawidłowo, sprawnie i szybko wyschnąć, nie tracić swoich parametrów i zapewniać wymaganą przyczepność do podłoża i okładziny. Takie ryzyko pojawia

WY
SO

Dobór kleju

so

y

30,00 cm
30,00 cm
5,00 mm

k o e l a s t yc

się przy zastosowaniu kleju normalnie wiążącego, w szczególności
na podłożach niechłonnych czy zabezpieczonych uszczelnieniami.
Wysychanie i wiązanie zaprawy jest wtedy wyraźnie wydłużone
w czasie i zdecydowanie utrudnione. Z tego powodu zaleca się stosowanie zapraw klejowych szybkowiążących i „szybkoschnących”,
opartych na właściwościach „wysokokrystalicznego wiązania wody”
i „technologii trójskładnikowej” znanej i opisywanej we wcześniejszych wydaniach Informatora Technicznego Sopro 4 Strony.
Przy klejeniu płyt megaformatowych, zapewnienie trwałości
poprzez tzw. pełne przyleganie zaprawy cienkowarstwowej do
podłoża i spodu okładziny wiąże się z koniecznością stosowania
techniki klejenia zwanej „metodą kombinowaną (z ang. buttering-ﬂoating). Przy układaniu cienkich płyt (< 6 mm) najważniejsze
to dokładność rozprowadzenia zaprawy (jak przy standardowych
formatach) oraz uzyskanie możliwie maksymalnego wypełnienia
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Udział fug na danej powierzchni – kalkulacja
Pomieszczenie Nr 2

D

Udział fug na danej powierzchni – kalkulacja
Pomieszczenie Nr 1

Fugi wizytówką glazurnika
Do fugowania płyt megaformatowych najczęściej
stosuje się fugi cementowe jako najbardziej elastyczne. Jednak firma Sopro rekomenduje do tego
zastosowania również fugę na bazie żywicy reaktywnej – tj. Sopro FEP plus. Zaprawa ta dzięki łatwości
obróbki, głównie na etapie zmywania (nawet zimną
wodą) plasuje się na równi z fugami cementowymi.

Duży udział pustek powietrznych pod okładziną: skutek
nałożenia kleju „metodą kombinowaną” krzyżowo, na spód
płytki oraz na podłoże pod kątem 90°.

Niewielka ilość pustek powietrznych pod okładziną: dzięki
nałożeniu kleju „metodą kombinowaną” równolegle, (tj.
w tym samym kierunku) na spodzie płytki i podłożu.

Dział Doradztwa Technicznego
Tel.: 22 335 23 40
Fax: 22 335 23 49
e-mail: dzialdoradztwatechnicznego@sopro.pl

Natomiast zaprawa fugowa cementowa Sopro DF 10®, ze względu
na zastosowanie najdrobniejszego kruszywa, zapewnia bardzo
gładką powierzchnię spoiny, pożądaną także w przypadku cienkich
płytach wielkoformatowych. Wybór spośród szerokiej palety kolorów
oraz trwałość barw, a także podwyższona odporność na tworzenie
osadów wapiennych dzięki technologii OPZ® stanowią optymalne
rozwiązanie, nawet w najbardziej wymagających aranżacjach.
Z technicznego punktu widzenia zaleca się wykonywanie spoin
o szerokości nie mniejszej niż 3 mm, a także wymagane jest przestrzeganie rozstawu szczelin dylatacyjnych i ich minimalnej szerokości zgodnie z zaleceniami wykonawczymi, znanymi i publikowanymi w Niemczech pod nazwą „Merkblatt”.

Podsumowanie
Trend dotyczący stosowania coraz większych formatów okładzin ceramicznych pociąga za sobą rozwój profesjonalnych
technik ich obróbki. Slaby ceramiczne dzięki nowoczesnym
technologiom produkcji oraz rozwojowi technik ich układania są w stanie zapewnić wnętrzom niezrównany „tuning
optyczny”. Mnogość formatów i wzorów przemawia do świadomości i wyobraźni wielu wymagających inwestorów oraz
projektantów wnętrz i architektów. Megaformaty ze względu
na wyjątkowy efekt jednorodnych płaszczyzn, jaki tworzą we
wnętrzach wygrywają z dotychczasowymi okładzinami uważanymi za wielkoformatowe. Ze względu na charakterystyczne
właściwości tych okładzin oraz wymaganą „jakość” i trwałość
tworzonego układu tj. podłoże-okładzina-wnętrze, stosowanie
utartych i przestarzałych (już nieadekwatnych) metod klejenia
jest niewłaściwe i ryzykowne. Przy każdej takiej realizacji warto
najpierw zapoznać się i przestrzegać zaleceń producentów, stosować odpowiednie narzędzia, przemyśleć całość a wykonanie
prac rozpocząć od precyzyjnego przygotowania podłoża, by
łatwiej przechodzić przez kolejne etapy, zakończone profesjonalnym fugowaniem. Firma Sopro w ramach organizowanych
szkoleń z cyklu Akademia Profesjonalisty oferuje fachową wiedzę, dotyczącą montażu płyt megaformatowych inaczej zwanych slabami ceramicznymi.
Autor: Sebastian Kammerer/ Sopro Bauchemie GmbH Wiesbaden
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kleju pod okładziną, inaczej mówiąc ograniczenie do minimum ilości pustek powietrznych pod
płytką. Dotychczasowa praktyka pokazuje, że najlepsze efekty uzyskuje się przy nakładaniu kleju pacą
zębatą tak, aby warstwa grzebieniowa na podłożu
oraz warstwa grzebieniowa na spodzie płyty ułożone były w tym samym kierunku (równolegle).
Można stosować przy tym pace o różnych wysokościach zębów, np. pacą o wysokości zęba 8-10 mm
można nanosić klej na podłoże, a pacą o wysokości zębów 4-6 mm – nanosić klej na spód okładziny.
Takie podejście przyczynia się także do obniżenia
całkowitego ciężaru układu (płyta + klej). Przy tym
nie należy zapominać o nakładaniu kleju w rogach
i na brzegach płyt okładzinowych.

