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W CZYM TKWI TAJEMNICA 
SUKCESU KLINKIERU?
W wyj tkowym po czeniu elegancji jaki na-
daje klinkier elewacjom, z jego w a ciwo-
ciami. Bardzo wysoka odporno  na uszko-

dzenia mechaniczne, niska nasi kliwo ,
odporno  na ogie , korozj  chemiczn  i bio-
logiczn , a tak e grzyby, glony i mchy, mo-
g ce wywo ywa  alergie. W efekcie, wyko-
nanym z klinkieru elewacjom niestraszne s
takie zagro enia jak gradobicia czy kwa ne 
deszcze. Dzi ki tym w a ciwo ciom, klinkier 
jest bardzo ch tnie stosowany w ró norod-
nych projektach – od domków jednorodzin-
nych, przez apartamenty, po du e inwestycje 
na obiektach publicznych.

CO ZROBI , BY ELEWACJA 
KLINKIEROWA ZAWSZE 
PREZENTOWA A SI
EFEKTOWNIE?
Zakup cegie  z jednej partii produkcyjnej.
Klinkier to produkt ca kowicie naturalny. 
W zwi zku z tym pomi dzy poszczególnymi 
partiami produkcyjnymi mog  wyst powa
niewielkie ró nice kolorystyczne, zwi zane 
np. z pozyskiwaniem gliny z innych warstw 
z o a czy zmiennymi warunkami atmosfe-

rycznymi panuj cymi w czasie sk adowania 
materia u. Dlatego te  zalecamy wykorzysty-
wanie do budowy produktów z jednej partii 
produkcyjnej lub mieszanie cegie  z ró nych 
palet, aby niwelowa  mo liwe ró nice kolo-
rystyczne.

Nale y równie  pami ta , e ceg y maga-
zynowane na placu budowy trzeba chroni
przed nara eniem na zabrudzenie spoiwami, 
zaprawami czy mieszank  betonow .

Wybór odpowiedniej zaprawy. Bardzo 
wa nym elementem przy murowaniu elewacji 
jest odpowiednio dobrana i przygotowana za-
prawa. Jej zadaniem jest nie tylko czenie ce-
gie , lecz tak e zapobieganie wnikaniu wody 
do wn trza muru. W przypadku, gdy woda 
si  tam dostanie, np. po intensywnych opa-
dach deszczu, zaprawa powinna umo liwi
odparowanie nagromadzonej cieczy. Warto 
przy tym korzysta  z rozwi za  z dodatkiem 
trasu, który polepsza urabialno  materia u, 
jego elastyczno  i wytrzyma o  mechanicz-
n , a dodatkowo neutralizuje zwi zki wap-
nia i uszczelnia struktur . Jest to szczególnie 
wa ne ze wzgl du na ryzyko powstawania na 
murach niepo danych nalotów. Nale y pa-
mi ta  tak e o odpowiedniej g boko ci spo-

in. Je li b dzie zbyt du a, mi dzy ceg ami po-
wstanie pó ka, na której b dzie gromadzi
si  woda, rozpuszczaj ca sk adniki zaprawy. 
Mo e to w konsekwencji doprowadzi  do two-
rzenia si  jasnych zacieków na murze.

A w trakcie murowania. Wszelkiego ro-
dzaju zabrudzenia, które powstan  na licu 
ceg y w trakcie murowania, klejenia czy spo-
inowania nale y usuwa  metod  „na sucho” 
przez szczotkowanie, a nast pnie zmycie 
czyst  wod . Je li mamy do czynienia z wy-
j tkowo uci liwym zabrudzeniem, mo -
na te  u y  dost pnych na rynku p ynów do 
czyszczenia klinkieru, produkowanych na 
bazie kwasów organicznych. Z regu y jednak 
klinkierowe elewacje nie wymagaj  prak-
tycznie adnej piel gnacji, poniewa  mate-
ria  ten cechuje bardzo niska nasi kliwo
i nie brudzi si  on tak jak np. powierzchnie 
tynkowe.

Je li skorzystamy z tych wskazówek, b -
dziemy przez d ugie lata cieszy  si  wyj tko-
wymi w a ciwo ciami estetycznymi elewacji 
klinkierowej. Co wi cej, w a ciwo ci klin-
kieru prze o  si  równie  na wymierne ko-
rzy ci dla nas nie tylko na etapie u ytkowa-
nia, ale równie  ewentualnej odsprzeda y. 
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Obecnie na rynku dost pnych jest 

wiele materia ów budowlanych do 

wykonywania elewacji budynków. 

Wybór którego dokonamy, ma 

wp yw nie tylko na estetyk  budynku, 

ale tak e na koszty jego utrzymania, 

wygod  u ytkowania oraz warto

nieruchomo ci. W tej sytuacji, decy-

zja o zastosowaniu ceg y klinkierowej 

na elewacji jest najrozs dniejszym 

rozwi zaniem. 
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