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PREZENTACJA

Standardowym i najbardziej popular-

nym wykoñczeniem œcian i pod³óg w ³a-

zience jest ob³o¿enie ich ok³adzinami

ceramicznymi. Jednak nie zawsze ca³a

powierzchnia œcian zostaje pokryta p³yt-

kami.

Bardzo popularnym wykoñczeniem su-

rowych œcian w ³azienkach jest zastoso-

wanie p³yt kartonowo-gipsowych. De-

cyduj¹c siê na wykoñczenie muru w ta-

kiej technologii nale¿y pamiêtaæ, ¿e

musz¹ zostaæ u¿yte specjalne p³yty K-G

o zwiêkszonej odpornoœci na dzia³anie

wilgoci. Powierzchnia p³yt kartonowo-

gipsowych doskonale nadaje siê do

uk³adania p³ytek ceramicznych a tak¿e

do po³o¿enia g³adzi. Pod³o¿e takie nie

wymaga gruntowania emulsj¹ gruntuj¹-

c¹ przed uk³adaniem p³ytek. Wszêdzie

tam, gdzie nie bêdziemy uk³adaæ p³ytek

ceramicznych, a œciany maj¹ odznaczaæ

siê równ¹ g³adk¹ powierzchni¹, mo¿e-

my zastosowaæ g³adŸ cementow¹, tak¹

jak na przyk³ad CEKOL C-35. Jest to

wyrób, w którym spoiwem jest bia³y ce-

ment. Doskonale nadaje siê zatem do

pomieszczeñ o podwy¿szonej wilgotno-

œci, takich jak na przyk³ad ³azienka. Jest

to produkt, z którego pomoc¹ mo¿na

uzyskaæ tak samo g³adkie powierzchnie

jak w przypadku zastosowania g³adzi

gipsowych. W pomieszczeniach takich

jak ³azienki nie powinno u¿ywaæ siê

g³adzi gipsowych, gdy¿ produkty gipso-

we s¹ mniej odporne na dzia³anie wody

i wilgoci. Tak wiêc, wszêdzie tam, gdzie

nie bêdziemy uk³adaæ p³ytek ceramicz-

nych a œciany maj¹ byæ g³adkie trzeba

zastosowaæ wyroby cementowe (np.

CEKOL C-35).

Je¿eli surowe œciany nie bêd¹ wykoñ-

czone za pomoc¹ p³yt K-G, najlepiej su-

rowy mur otynkowaæ za pomoc¹ trady-

cyjnego tynku cementowo-wapiennego

(np. CEKOL ZT-02). Powierzchnia ta-

kiego tynku mo¿e zostaæ równie¿ wy-

g³adzona za pomoc¹ g³adkiego tynku

Decyduj¹c siê na remont ³azienki

musimy pamiêtaæ, aby wszelkie

prace remontowe wykonywaæ

zgodnie ze sztuk¹ budowlan¹ 

stosuj¹c odpowiednie materia³y,

które nadaj¹ siê do zastosowania

w miejscu takim jak ³azienka.

CEKOL – jakoœæ na lata
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CEKOL C-35 lub mo¿na bezpoœrednio

na tynk po³o¿yæ p³ytki ceramiczne.

Tak¿e, je¿eli zosta³y usuniête stare ok³a-

dziny ceramiczne a pod³o¿e stanowi nie-

równy mur, mo¿emy na jego powierzch-

ni wykonaæ tynk cementowo-wapienny.

Je¿eli w murze wystêpuj¹ du¿e ubytki to

tak¹ powierzchniê mo¿emy wyrównaæ

za pomoc¹ zaprawy wyrównuj¹cej

CEKOL ZW-04. Zastosowanie zaprawy

wyrównuj¹cej jako podk³adu zmniejszy

zu¿ycie zaprawy klej¹cej. Za pomoc¹ tej

zaprawy mo¿na równie¿ wyrównaæ albo

wykonaæ podk³ad posadzkowy.

Przed po³o¿eniem tynku czy zaprawy

wyrównuj¹cej nale¿y zadbaæ o odpo-

wiednie przygotowanie powierzchni.

Nale¿y j¹ odkurzyæ i oczyœciæ z wszel-

kich luŸnych elementów trwale nie

zwi¹zanych z pod³o¿em. Po oczyszcze-

niu pod³o¿e nale¿y zagruntowaæ emulsj¹

gruntuj¹c¹ CEKOL DL-80.

W przypadku przyklejania p³ytek

w miejscach nara¿onych na sta³e zawil-

gocenie, takich jak strefy mokre w ³a-

zienkach (kabina prysznicowa, wanna),

przygotowuj¹c pod³o¿e nale¿y pamiêtaæ

o zastosowaniu odpowiednich elemen-

tów hydroizolacji poziomej i pionowej.

Obecnie najbardziej popularne do tego

typu zastosowañ s¹ ró¿nego rodzaju tzw.

„folie w p³ynie”.

Przed rozpoczêciem przyklejania ok³adzin

nale¿y dok³adnie rozplanowaæ rozmiesz-

czenie p³ytek z uwzglêdnieniem szerokoœci

spoin, elementów dekorowych, odleg³oœci

od krawêdzi, oœcie¿y, itp.

Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o zastosowaniu

listwy startowej, która u³atwia wypozio-

mowanie pierwszego rzêdu p³ytek

i krzy¿ykach dystansowych, dziêki któ-

rym odstêpy miêdzy p³ytkami bêd¹ jed-

nakowe.

Do przyklejania p³ytek ceramicznych

i gresowych do p³yt kartonowo-gipso-

wych, tynków cementowych a tak¿e na

pod³o¿ach betonowych w ³azience pro-

ponujê u¿yæ specjalnej wysokoelastycz-

nej zaprawy klej¹cej CEKOL CS-12.

Dziêki starannie dobranej recepturze

i unikalnym dodatkom modyfikuj¹cym

jest to zaprawa o zwiêkszonej przyczep-

noœci do pod³o¿a i o wyd³u¿onym czasie

otwartym. Jednoczeœnie zawiera ona od-

powiednio dobran¹ iloœæ œrodków hy-

drofobizuj¹cych, co pozwala zaliczyæ j¹

do zapraw wodoszczelnych. Nie nale¿y

pojêcia wodoszczelnoœci traktowaæ

w tym miejscu dos³ownie, porównuj¹c

materia³y tak ca³kowicie wodoszczelne

jak np. folia. Zaprawa CEKOL CS-12

charakteryzuje siê bardzo ma³¹ nasi¹kli-

woœci¹ wodn¹, co oznacza, ¿e w okreœlo-

nym czasie wch³ania znikom¹ iloœæ wo-

dy w porównaniu ze zwyk³¹ zapraw¹ bu-

dowlan¹. Zalet¹ takiego materia³u jest

mo¿liwoœæ przyklejania p³ytek w ³azien-

kach, szczególnie w okolicach wanien,

brodzików, zlewów itp. bez ryzyka, ¿e

przypadkowo rozlana woda, w przypad-

ku jakiejkolwiek nieszczelnoœci, w szyb-

kim czasie spenetruje zaprawê klej¹c¹

i wp³ynie na pogorszenie jej w³aœciwo-

œci. Je¿eli zastosujemy dodatkow¹ izola-

cjê w postaci np. „folii w p³ynie”, mo¿-

na do takiej powierzchni kleiæ p³ytki

bezpoœrednio przy u¿yciu zaprawy

CEKOL CS-12, poniewa¿ uzyskuje ona

odpowiedni¹ przyczepnoœæ do tego typu

pod³o¿y. 

Jest to zaprawa, która nadaje siê równie¿

na ogrzewanie pod³ogowe. Je¿eli w miej-

scu przyklejania p³ytek, w pod³o¿u

umiejscowione s¹ rury centralnego

ogrzewania lub w posadzce wykonane

jest ogrzewanie pod³ogowe, to mo¿e za-

istnieæ potrzeba u¿ycia zaprawy klej¹cej,

która nadaje siê na ogrzewanie pod³ogo-

we. Je¿eli œciana nagrzewa siê a klej nie

jest odpowiedni na takie pod³o¿a, to mo-

¿e zdarzyæ siê, ¿e p³ytki nie uzyskaj¹ od-

powiedniej przyczepnoœci i w tym miej-

scu po prostu odpadn¹. 

Wa¿ny jest tak¿e sposób klejenia. Aby

osi¹gn¹æ pe³ne przyleganie p³ytek do pod-

³o¿a najlepiej zastosowaæ dwustronn¹ me-

todê klejenia, nanosz¹c klej zarówno na

pod³o¿e jak i cienk¹ warstw¹ na spodni¹

stronê p³ytki. Nie mo¿na przecie¿ wyklu-

czyæ rozszczelnienia uk³adu, chocia¿by

poprzez spêkania zaprawy do spoinowania

lub spêkania powsta³e na skutek naprê¿eñ

konstrukcyjnych. Tak¿e przy klejeniu du-

¿ych gabarytowo p³ytek warto trzymaæ siê

tej zasady w³aœnie dla zwiêkszenia przy-

czepnoœci a tak¿e, aby osi¹gn¹æ pe³ne

przyleganie p³ytek do pod³o¿a. Starajmy

siê kleiæ ma³ymi partiami, aby nie prze-

kraczaæ czasu otwartego danej zaprawy

i aby nie wystêpowa³ tzw. efekt „naskór-

kowania”. Zaprawê staramy siê wymieszaæ

raczej przy minimalnej iloœci wody zaleca-

nej przez producenta, to spowoduje, ¿e za-

prawa bêdzie bardziej gêsta a jednocze-

œnie na tyle plastyczna, aby da³o siê ni¹

pracowaæ. Bardziej gêsta konsystencja za-

prawy sprawi, ¿e du¿e i ciê¿kie p³ytki nie

bêd¹ siê obsuwa³y. Po 24 godzinach mo¿-

na przyst¹piæ do spoinowania p³ytek.

Wszystkie prace nale¿y wykonywaæ

w temperaturze +5°C do +25°C.
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