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Artyku  promocyjny

Po zimie zdarza si  to, niestety, do  cz sto, 

a przyczyn mo e by  kilka. Ta najcz ciej spo-

tykana, to u ycie niew a ciwego kleju do gla-

zury, który nie nadaje si  do zastosowania na 

zewn trz, b d le wype nia przestrze  pod 

p ytk  – wtedy powstaj  puste miejsca, w któ-

rych mo e zbiera  si  woda. Gdy przychodzi 

mróz, woda zamarza i p ytki p kaj . Nie ma in-

nej rady – najpierw nale y pozby  si  pop ka-

nych p ytek, skuwaj c je z tarasu. Trzeba rów-

nie  dok adnie usun  wszelkie pozosta o ci po 

kleju do glazury, czy fugach. 

Gruntowanie
Ograniczenie ch onno ci p yty tarasu i po-

wierzchniowe jej wzmocnienie najlepiej osi -

gn , stosuj c emulsj  g boko penetruj c

ATLAS UNI-GRUNT PLUS. Nanosi si  j  jed-

nokrotnie cienk  warstw , p dzlem lub wa -

kiem. Je li pod o e ma bardzo nisk  ch onno

lub jest bardzo g adkie, do gruntowania nale y

u y  masy podk adowej ATLAS CERPLAST.

Gdy konieczne jest wyrównanie pod o a, wów-

czas –  po 6 godzinach od gruntowania – wyko-

na  trzeba zespolon  z pod o em warstw  wy-

równawcz  z zaprawy ATLAS TEN-10 o grubo ci

co najmniej 2 cm. Je li taras do tej pory nie po-

siada  dylatacji lub wystarczaj cych do skutecz-

nego odprowadzania wody spadków, to nale y

je wykona  na tym etapie (b dem jest kszta to-

wanie spadków w warstwie kleju). 

Ochrona przed wilgoci
Przed przyst pieniem do prac ok adzinowych na-

le y wykona  izolacj  wodoszczeln , aby zabez-

pieczy  taras przed oddzia ywaniem wilgoci. Do 

tego celu idealnie nadaje si  system uszczelnie

ATLAS WODER E – nowoczesna izolacja w po-

staci p ynnej folii wraz z ta mami, naro nikami 

i mankietami uszczelniaj cymi. Zastosowanie 

wodoszczelnej folii oraz wtopienie w ni  profili 

uszczelniaj cych (w miejscach szczelin dylata-

cyjnych), daje pe n  gwarancj  szczelno ci.

P ytki porz dnie przyklejone
Materia em, najcz ciej wybieranym do wyko -

czenia tarasu, jest gres. Do przyklejania p ytek 

gresowych najlepiej u y  elastycznych grubo-

warstwowych klejów do gresu ATLAS PROGRES 

MEGA lub ATLAS PROGRES MEGA BIA Y

(w przypadku p ytek, mog cych ulega  prze-

barwieniom w kontakcie z szarym cementem) 

– klej c nimi, mo na tak e uzupe nia  niewiel-

kie ubytki i nierówno ci pod o a. 

Warstw  kleju nale y nanie  i wyprofilowa ,

u ywaj c pacy o z bach pó kolistych. Trzeba na-

nie  go w takiej ilo ci, aby po doci ni ciu p ytki 

znajdowa  si  on pod ca  jej powierzchni , a jego 

nadmiar zosta  wyci ni ty wzd u  wszystkich jej 

kraw dzi. Kleje z grupy PROGRES MEGA zapew-

niaj  pe n  warstw  klejenia pod p ytk .

Je eli pod o e jest g adkie, do przykleja-

nia p ytek gresowych mo na u y  cienkowar-

stwowego kleju o podwy szonej elastyczno ci 

ATLAS PROGRES ELASTYK, a w wypadku in-

nych p ytek ceramicznych oraz kamiennych 

– znanego i lubianego przez wykonawców ela-

stycznego kleju o zwi kszonej przyczepno ci 

ATLAS PLUS lub ATLAS PLUS BIA Y (w przy-

padku p ytek nasi kliwych).

Po 24 godzinach mo na rozpocz  spoinowa-

nie p ytek. Najlepsza b dzie do tego elastyczna 

FUGA ATLAS ARTIS, zapewniaj ca trwa o  ko-

loru i zabezpieczaj ca fug  przed wykwitami.

P ytki na tarasie w pe nej krasie

www.atlas.com.pl

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty! – chcia oby 

si  za piewa  za Markiem Grechut , wyszed -

szy na taras, by rozkoszowa  si  s o cem i wi-

dokiem rozkwitaj cej przyrody. A tu przykra 

niespodzianka – pop kane i odspojone p ytki 

ceramiczne…

Do przyklejania p ytek na tarasie, tak e

kamiennych, doskonale nadaje si  klej 

o zwi kszonej przyczepno ci ATLAS PLUS lub 

ATLAS PLUS BIA Y (dla p ytek nasi kliwych)

fo
t.
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Je li uk adamy p ytki gresowe, w a ciwym klejem 

b dzie ATLAS PROGRES MEGA (je li pod o e nie 

jest równe) lub ATLAS PROGRES ELASTYK

(przy g adkim pod o u)
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