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Mozaika szklana z siatką montażową na spodzie
Najczęściej spotykanym rodzajem mozaiki jest mate-
riał z siatką montażową na spodzie. Bezsprzeczną za-
letą takiego rozwiązania jest to, że podczas klejenia 
mozaiki cała powierzchnia pozostaje pod kontrolą, 
„na widoku”. Z technicznego punktu widzenia roz-
wiązanie ma jednak jedną, zasadniczą wadę. Chodzi  
o mniejszą powierzchnię przylegania zaprawy kle-
jowej do spodu mozaiki. Może być ono zmniejszo-
ne nawet o 50%. Znane są w praktyce przypadki, 
gdzie fabryczny klej mocujący siatkę pokrywał całą 
spodnią część wszystkich elementów mozaiki, co 
w efekcie spowodowało, że zadziałał jak powłoka 
rozdzielająca i doprowadził do odspojenia. Kleje 
stosowane do zamocowania tych siatek są często 
organiczne, rozpuszczalne w wodzie, co niestety 
sprzyja także późniejszemu rozwojowi pleśni pod 
mozaiką i w spoinach. Z tych powodów mozaiki  
z siatką klejoną na spodzie nie nadają się do za-
stosowań podwodnych (m.in. baseny, fontanny 
itp.). Godnym odnotowania jest jednak fakt, że 
wiodący producenci mozaiki do zastosowań 
podwodnych znają te zagrożenia i stosują za-
równo specjalne siatki, jak i dostosowane do 
nich, odpowie metody mocowania do spodu 
okładziny. 

Płytki szklane  
Płytki szklane dostępne są obecnie w bardzo różnych rozmiarach, 
nawet 120 x 320 cm. Główną ich zaletą jest bardzo zwarta struk-
tura powierzchniowa i wynikająca z tego wysoka odporność na 
powstawanie zabrudzeń oraz łatwość czyszczenia.  

Płytki szklane i mozaiki szklane – powlekane lub pół-
przezroczyste oraz przezroczyste 
Istnieją różnice w rodzajach płytek szklanych. Należy przede 
wszystkim rozróżnić szkło powlekane od niepowlekanego. Gdy 
powlekanie (wzór lub tylko kolor) jest naniesione na spód płyt-
ki lub mozaiki szklanej, taka mozaika (płytka) musi posiadać po-
twierdzenie od producenta, że do jej przyklejenia można sto-
sować kleje cementowe. Nie jest niczym niezwykłym, a wręcz 
powszechnym, że dla takich okładzin dopuszcza się zastosowa-
nie wyłącznie klejów reaktywnych (na bazie żywic). Pominięcie 
tego wymogu i użycie do przyklejenia takiej mozaiki jakiegokol-
wiek kleju cementowego, a więc o odczynie wysoko alkalicznym, 
powoduje zazwyczaj nieodwracalne uszkodzenie takiej mozaiki 
lub płytek w postaci odbarwień powłoki, miejscowego oderwa-
nia, a nawet rozpuszczenia powłoki i odspojenia całej mozaiki 
od podłoża. Natomiast, gdy mamy do czynienia z płytkami lub 
mozaiką z półprzezroczystego lub przezroczystego szkła – ważne 
by klejenie wykonać bez pustek – co wpływa negatywnie na wy-
gląd mozaiki. Warto też pomyśleć zawczasu o tym, by podłoże nie 
różniło się znacząco barwą od użytego kleju (biały lub zbliżony), 
aby nie dochodziło do przebijania koloru spod cienkiej warstwy 
zastosowanego kleju. Podczas klejenia mozaiki szklanej lub płytek 
szklanych należy wziąć pod uwagę jeszcze kilka innych aspektów. 
Opisano je poniżej.   

 
 

Poniżej omówiono podstawowe różnice pomiędzy mozaiką 
szklaną, a płytkami szklanymi. 

Mozaika szklana z folią (lub papierem) na wierzchu 
Na wierzchniej stronie mozaiki fabrycznie nakłada się folię (lub 
specjalny papier), która łączy i stabilizuje poszczególne jej ele-
menty. Folię (lub papier) usuwa się dopiero po przyklejeniu mo-
zaiki i całkowitym wyschnięciu zaprawy klejowej. Zaletą takiego 
rozwiązania jest to, że stosowana zaprawa klejowa ma możliwość 
przylegania pełnopowierzchniowo do spodu każdego elemen-
tu mozaiki. Zyskuje się dzięki temu wyższą trwałość klejenia niż  
w przypadku mozaiki, która posiada np. siatkę łączącą elementy 
na spodzie. Wadą papieru zastosowanego na wierzchu mozaiki 
jest to, że „nie widzimy tego co robimy”, ostateczny efekt wyko-
nanego klejenia mozaiki staje się widoczny dopiero po usunię-
ciu papieru, więc możliwość korekty okazuje się niewykonalna. 
Z tego względu lepszym rozwiązaniem jest transparentna folia. 
Układ fug, ich rozłożenie, ewentualny wzór na mozaice - pozo-
stają widoczne przez cały czas wykonywanych robót. Natomiast 
niezbędne korekty można zrobić zanim klej wyschnie. Wspólną 
niedogodnością obu ww. rozwiązań (folia transparentna, papier) 
jest jedynie to, że nie mogą być usunięte „na świeżo” po przy-
klejeniu mozaiki, więc nie ma możliwości oczyszczenia spoin  
z nadmiaru kleju. To z kolei wymaga od płytkarza precyzyjnego 
dobrania wysokości zębów packi do zapraw klejowych, aby z jed-
nej strony zapewnić maksymalną przyczepność między okładziną 
a podłożem, z drugiej uniknąć wydostawania się zaprawy klejo-
wej przez spoiny.         

Szkło i jego historia

Szkło jest twardym, przezroczystym materiałem wytworzonym 

głównie z dwutlenku krzemu. Poprzez optymalizację składu  

i procesu produkcji można modyfikować jego właściwości, aby 

mogło być wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Pier-

wotne, samoistne powstawanie szkła w warunkach naturalnych 

mogło następować w efekcie roztopienia piasku kwarcowego 

w obszarze erupcji wulkanu, uderzenia pioruna lub po prostu  

w wyniku działania wysokiej temperatury. Pierwsze zapisy  

o szklanych wyrobach pochodzą już z 1600 r. p.n.e. Od roku 

1450 p.n.e. Egipcjanie wykorzystywali szkło do produkcji na-

czyń. Z kolei znaleziska w Pompejach sugerują, że Rzymianie 

produkowali szyby okienne już od I wieku. Natomiast we wło-

skiej Rawennie w V i VI w. powstało wiele barwnych mozaik, 

które są bardzo podobne do tego typu współczesnych wyro-

bów. Wówczas nowością było wykorzystanie bloków szklanych, 

silnie odbijających światło i tworzących prawie nieskończoną 

feerię barw. Idealnie nadawały się one do aranżacji wnętrz, np. 

kościołów. W X wieku dużą popularność zyskały wyroby ze szkła 

weneckiego, dzięki swojej krystaliczności oraz niepowtarzalne-

mu blaskowi. W połowie XV wieku odkryto sposób odbarwie-

nia szkła i po raz pierwszy w Europie można było produkować 

szkło przezroczyste i bezbarwne. Dzięki uprzemysłowieniu, 

które zdominowało wiek XIX oraz nowo opracowanym techno-

logiom typowym dla wieku XX, szkło stało się nowoczesnym  

i popularnym materiałem budowlanym, na szeroką skalę wyko-

rzystywanym w architekturze i budownictwie. 



szkła oraz klejenie i spoinowanie można wykonać zaprawą  
w tym samym kolorze. W ten sposób unika się ryzyka niepo-
żądanego i nieestetycznego prześwitywania różnych kolorów 
zapraw pod i po bokach mozaiki lub szklanych płytek. Ważne 
jest, aby klejenie wykonać bez szpecących pustek, które będą 
szczególnie widoczne przy okładzinach półprzezroczystych 
i przezroczystych. Jeśli wcześniej były wykonane powłoki hy-
droizolacyjne (zazwyczaj w szarym lub podobnym kolorze), to 
warto również je przeszpachlować cienkowarstwowo zaprawą 
klejową w kolorze białym. Należy to zrobić również wtedy, gdy 
kolor podłoża jest znacznie ciemniejszy od barwy używanego 
kleju, np. tynk cementowy vs. biały klej do mozaiki. 

Dobór odpowiedniej mozaiki szklanej lub płytek szkla-
nych do danej powierzchni
Tutaj ważne jest, aby postępować zgodnie z zaleceniami pro-
ducentów okładzin. Nie każda płytka lub mozaika jest odpo-
wiednia do każdego zastosowania. Np. obszary poddawane 
stałemu, wysokiemu obciążeniu wodą, jak baseny, są szczegól-
nie wymagające pod względem wyboru okładziny. Wymaga-
nia formalne odnoszące się do tych obszarów, zawierają pewne 
konkretne informacje i zalecenia, na przykład niemieckie wy-
mogi ZDB „Schwimmbadbau“ (tj. dotyczące budowy basenów, 
wyd. styczeń 2019 r.) określają, że przydatność i zastosowanie 
płytek szklanych i mozaiki szklanej dla obiektów typu baseny - 
musi być potwierdzona przez producenta okładziny. Mozaiki 
z przyklejoną siatką montażową na spodzie są niedozwolone 
do zastosowań podwodnych, a także obszarów narażonych na 
niewielki, ale stały napór wody. Jeżeli mimo to zostały tam uży-
te, producent okładziny musi przedstawić wiążący dowód ich 
przydatności.  

Antypoślizgowa powierzchnia 
Pomimo bardzo gładkiej powierzchni pojedynczych elemen-
tów mozaiki szklanej, obszar nią wyłożony może być w całości 
klasyfikowany jako antypoślizgowy ze względu na duży udział 
fug. Jest to ważne np. w przypadku ułożenia mozaiki pod 
prysznicem, także w zastosowaniach domowych. Pozwala to 
na bezpieczne ukształtowanie niezbędnych technicznie spad-
ków powierzchni podłogi.  

Klejenie 
Jak już wspomniano, kleje oraz fugi do płytek szklanych czy 
mozaiki szklanej muszą być dla nich przeznaczone. Przy wybo-
rze spośród klejów cementowych wybór „ogranicza się” do bia-
łych zapraw, jaką jest m.in. Sopro No.1 996 – wysokoelastyczna, 
biała, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa, która 
również może być użyta do zafugowania mozaiki. Ponadto 
możemy rekomendować do klejenia zaprawę szybkowiążącą, 
o barwie srebrnoszarej Sopro FKM® Silver 600. 

W przypadku chęci lub konieczności zastosowania kleju i fugi 
na bazie żywicy epoksydowej możemy zarekomendować 
użycie zaprawy Sopro FEP plus. Ogromną jej zaletą jest to, że 
nie wykazuje destrukcyjnego działania na powłoki na spodzie 

Odspojenie jest często spowodowane niską przyczepnością kleju cementowego 
do powierzchni szkła  - wynika np. z zanieczyszczenia mozaiki lub z niewłaściwie 
dobranego kleju, który rozpuszcza powłokę na spodzie szkła i prowadzi do 
trwałych uszkodzeń i całkowitej utraty estetyki.

Sopro oferuje gamę odpowiednich produktów (klejów, fug) do mozaiki szklanej.



Fugi 
Podczas fugowania zawsze należy brać pod uwagę kolorystyczny 
efekt końcowy zastosowanej fugi. Kontrast, między wybranym ko-
lorem fugi, a kolorem mozaiki - może doprowadzić do złudzenia 
optycznego w zakresie zmiany koloru mozaiki. Zatem byłoby wska-
zane przed pełnym zafugowaniem wykonać najpierw test fugowania 
na niewielkim i mniej widocznym obszarze. Jest wielce prawdopo-
dobne, że uniknie się dzięki temu potencjalnych skarg czy roszczeń, 
wynikających właśnie z niekorzystnego złudzenia optycznego.

Wybrana zaprawa fugowa powinna być dopasowana do mozaiki. 
Jeśli wcześniej, do przyklejenia użyta była zaprawa na bazie żywicy 
epoksydowej, do fugowania również należy użyć fugi epoksydowej 
w tym samym kolorze - taką możliwość daje użycie zaprawy epok-
sydowej Sopro FEP plus. Z kolei zaprawy fugowe Sopro DF 10® oraz 
Sopro TF+ to najlepsze fugi cementowe. Wszelkie mozaiki, które mia-
ły folię (lub papier) z przodu - bezwzględnie wymagają dokładnego 
umycia powierzchni przed fugowaniem. Pominięcie tego, z pozoru 
mało ważnego, kroku może jednak spowodować później, że sub-
stancje organiczne z fabrycznego kleju mocującego folię lub papier, 
pozostawione na powierzchni mozaiki, zostaną przeniesione do spo-
in. W dalszej kolejności mogą prowadzić do powstawania pleśni lub 
wad wytrzymałościowych zaprawy fugowej.

Fugi silikonowe 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych zalecamy stosowanie mas 
trwale elastycznych, takich jak: Sopro Silikon sanitarny (okładziny 
ceramiczne, szkło) lub Sopro MarmorSilicon (okładziny z kamienia 
naturalnego oraz lustra). W tym przypadku niezbędne jest precyzyj-
niejsze dopasowanie danego silikonu do zastosowanej mozaiki czy 
płytek szklanych. Natomiast do wygładzenia powierzchni świeżych 
spoin silikonowych zalecany jest specjalny preparat Sopro GM 026. 
Dlaczego? Ze względu na to, że jeśli użyje się do wygładzania de-
tergentu, to już od samego początku składniki wchodzące w jego 
skład, szczególnie środki powierzchniowo czynne, mogą uszkadzać 
silikon. Powierzchnia silikonu staje się wówczas bardziej podatna na 
gromadzenie się brudu, a ponadto może dojść do odbarwień siliko-
nu, spowodowanych barwnikami z detergentu.

Typowe szkody 
Jak już wspomniano, najczęstsze uszkodzenia 
mozaiki wynikają z jej niewłaściwego mon-
tażu. Najczęstszym powodem zastrzeżeń 
użytkowników jest to, że widzą pod mozaiką 
strukturę kleju, kierunek jego rozprowadzania 
lub pustki czyli widoczne niedoskonałości 
prac, błędy montażowe. Z kolei odbarwienia 
także czasem mogą być wynikiem rozwoju 
niepożądanych grzybów. Podczas gdy, na 
pierwszy rzut oka mogą wyglądać jak nie-
szkodliwie, choć brzydkie zabarwienie mo-
zaiki szklanej, to w istocie, po bliższym przyj-
rzeniu się, mogą okazać się nagromadzeniem 
mikroorganizmów. A taki stan może mieć 
różne przyczyny: począwszy od niewłaści-
wie dobranego kleju, poprzez nieumiejętne 
posługiwanie się zaprawami żywicznymi, aż 

po wady zastosowanego fabrycznie kleju do 
mocowania siatki/folii/papieru montażowego. W obszarach pod-
wodnych naloty pleśni mogą być spowodowane niewystarcza-
jącym uzdatnianiem wody.  Stosowanie mozaik z podklejoną od 
spodu siatką, jak i z folią lub papierem na wierzchu, bez usunięcia 
pozostałości kleju montażowego również może powodować ta-
kie przebarwienia.

Podsumowanie  
Mozaiki szklane i płytki szklane są obecnie bardzo popu-
larnym materiałem okładzinowym o bogatych walorach 
dekoracyjnych, który może jednak czasem przysporzyć nie-
chcianych problemów. Jednak dzięki wiedzy, właściwym 
metodom postępowania i przy użyciu wysokiej jakości pro-
duktów Sopro można mieć pewność, że prace ze szklaną 
okładziną będą przebiegały bezproblemowo.

Powierzchnia ścian wyłożonych mozaiką szklaną w holu hotelowym.
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