Apartamentowce
Okładziny ceramiczne, kamienne i szklane
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1. Wstęp
Firma BASF jako wieloletni producent chemii budowlanej bazując na wieloletnim doświadczeniu dostarcza wiele profesjonalnych systemów/rozwiązań do mocowania wszelkich rodzajów okładzin ceramicznych, szklanych i kamiennych, znajdujących
zastosowanie w salonach, holach, kuchniach i łazienkach. Oferujemy Państwu szeroką paletę innowacyjnych produktów oraz
fachowe doradztwo naszych przedstawicieli regionalnych, poparte 5-letnimi gwarancjami materiałowymi. Poniżej przedstawiamy kilka typowych problemów, na które napotyka niemal każdy projektant czy właściciel apartamentu na etapie jego
wykańczania, wskazując skuteczne rozwiązania przy użyciu systemowych i kompatybilnych rozwiązań PCI.
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2. Tynki gipsowe w łazience
PROBLEM
Zgodnie ze sztuką budowlaną, w pomieszczeniach mokrych, należy stosować materiały odporne na działanie wilgoci. Gips nie
jest takim produktem, gdyż po jego kontakcie z wodą zachodzą rekcje chemiczne, skutkujące wzrostem objętości materiału
nawet o 160%! Zawilgocone podłoże gipsowe ulegnie więc z czasem deformacji, dojdzie do pękania spoin, a nawet niekiedy
odspojeń płytek. Tynki gipsowe, pomimo swoich wad znajdują jednak w ostatnich latach coraz częściej zastosowanie przy
wykańczaniu wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, w tym także łazienek.

ROZWIĄZANIE
Tynki gipsowe powinny być zabezpieczone bezwzględnie przed wilgocią oddziałującą bezpośrednio lub pośrednio (sorpcja).
Powierzchnie ścian, niewymagające hydroizolacji, należy przed przyklejeniem okładziny ceramicznej zagruntować nierozcieńczonym wodą koncentratem żywicy akrylowej PCI GISOGRUND®. Na ścianach narażonych na rozprysk wody (kabiny prysznicowe, otoczenie wanien i umywalek), zagruntowaną powierzchnię izoluje się izolacją powłokową PCI LASTOGUM®, w którą
wkleja się w wymaganych miejscach (narożniki pionowe i poziome) taśmy i manszety PCI PECITAPE®. Po takim przygotowaniu można na ścianach z tynkiem gipsowym wyklejać wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne, szklane i kamienne, stosując
typowe cementowe kleje i zaprawy do spoinowania.
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3. Płyta gipsowo-kartonowa na poddaszu
PROBLEM
Płyty gipsowo-kartonowe mocowane są zazwyczaj do stelaży metalowych. Powstałe w ten sposób lekkie ścianki muszą
posiadać odpowiednią nośność oraz sztywność dla montowanej na nich okładziny. Przy najlepszym jednak wykonawstwie,
ścianki takie zawsze posiadają mniejszą sztywność niż ściany masywne, np. murowane z cegły, pustaków czy bloczków.
Miejscem szczególnym są także połączenia ścianek g-k z masywnymi elementami konstrukcyjnymi budynku – ścianami,
słupami, stropami. Zastosowanie niewłaściwej technologii oraz niewłaściwego materiału do wyklejania okładzin na takich ścianach grozi pęknięciami spoin (głównie w narożach i na połączeniach z innymi elementami), a nawet niekiedy odpadanie płytek.

ROZWIĄZANIE
Odpowiednią nośność ścianki g-k gwarantuje wykonanie jej zgodnie z wymogami systemu producenta (właściwy dobór elementów rusztu, ich prawidłowe połączenie i odpowiednie mocowanie do nich płyt g-k). Przyczepność płytek przyklejanych za
pomocą zapraw klejowych na bazie cementu znacznie podnosi gruntowanie nierozcieńczonym środkiem PCI GISOGRUND®.
Płytki nasiąkliwe (popularnie zwane „glazurą”) o niewielkich wymiarach można przykleić podstawowym klejem cementowym PCI PERICOL® STANDARD. Do płytek dużych rozmiarów oraz płytek gresowych zaleca się użycie kleju elastycznego
PCI PERICOL® EXTRA lub PCI PERICOL® FLEX. Spoinowanie wykonujemy cementową spoiną elastyczną PCI NANOFUG®
lub PCI NANOFUG® PREMIUM. W narożach ścianek g-k, a także na ich połączeniu z elementami konstrukcyjnymi (ściany,
słupy, stropy), koniecznie należy wykonać wypełnienie elastycznym uszczelniaczem silikonowym PCI SILCOFUG® E. Ścianki
g-k narażone na działanie wody rozpryskowej (natryski, okolice wanien i umywalek) po zagruntowaniu PCI GISOGRUND®
izoluje się dodatkowo dyspersją PCI LASTOGUM®, w którą wkleja się w wymaganych miejscach taśmy i manszety
PCI PECITAPE®.
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4. Okładziny na podłogach ogrzewanych
PROBLEM
Nieprawidłowo przyklejone płytki na podłodze z ogrzewaniem podłogowym grożą pęknięciami spoin, a niekiedy utratą przyczepności. Przyczyną tego zjawiska są naprężenia termiczne podłogi, wynikające ze zmian temperatury w trakcie eksploatacji.
Szczególnie problematyczne jest tu ogrzewanie elektryczne (maty grzewcze umieszczone w kleju) bezpośrednio pod płytkami.
Nagłe załączenie takiego typu ogrzewania skutkuje bardzo szybkim wzrostem temperatury całej podłogi i związanymi z tym
szybkimi zmianami liniowymi masywnego podkładu i okładziny. Ryzyko uszkodzeń okładziny rośnie dodatkowo, gdy użyto
płytek wielkowymiarowych (np. 100 × 100 cm) z bardzo wąskimi spoinami (np. 1 - 2 mm).

ROZWIĄZANIE
W przypadku tradycyjnego ogrzewania wodnego w jastrychu, przed przyklejeniem okładziny należy dopilnować przede
wszystkim, aby instalatorzy wykonali:
 próbne

nagrzewanie jastrychu celem skompensowania naprężeń skurczowych i odkształceń oraz dla sprawdzenia szczel-

ności instalacji grzewczej; jastrych powinien być nagrzewany etapowo, przy zwiększaniu temperatury do +40 ºC, a następnie
schładzany; proces ten powinien trwać ok. 5 - 6 dni;
 dylatacje

pomiędzy poszczególnymi polami instalacji grzewczej;

 obwodowe

dylatacje jastrychu grzewczego wzdłuż ścian oraz w progach pomieszczeń.

Ewentualne rysy skurczowe występujące w podłożu wypełnia się grawitacyjnie epoksydową żywicą iniekcyjną PCI APOGEL®
F. Jastrych gruntuje się następnie środkiem PCI GISOGRUND® w odpowiednim rozcieńczeniu wodą. Do przyklejenia płytek
stosujemy elastyczne kleje PCI PERICOL® FLEX, ewentualnie PCI NANOLIGHT® w metodzie kombinowanej albo klej płynnowarstwowy PCI PERICOL® FLUID. Do fugowania używamy elastycznej cementowej spoiny PCI NANOFUG® PREMIUM,
a dylatacje wypełniamy uszczelniaczem silikonowym PCI SILCOFUG® E.
Ogrzewania elektryczne wklejamy w uniwersalny cementowy klej PCI NANOLIGHT® (po uprzednim zagruntowania podłoża
środkiem PCI GISOGRUND®). Następnie tym samym klejem przyklejamy płytki w metodzie kombinowanej i spoinujemy jak
opisano wyżej.

Steigenberger Hotel Treudelberg Hamburg
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5. Połączenia posadzek z ogrzewaniem podłogowym i posadzek bez ogrzewania
PROBLEM
Miejsca takie są szczególnie zagrożone pękaniem spoin lub poszczególnych płytek okładziny na połączeniu pól ogrzewania
podłogowego i powierzchni nieogrzewanych. Proces ten wynika z naprężeń termicznych, powstających między ogrzewaną
i nieogrzewaną strefą podłogi.

ROZWIĄZANIE
Problem ten można rozwiązać na dwa
sposoby:
1. Obszar nieogrzewany i ogrzewany
rozdzielone są od siebie dylatacją,
przechodzącą zarówno przez warstwę
okładziny, jak i przez jastrych podkładowy. Płytki nie mogą samoczynnie
„mostkować” tej dylatacji. Dylatacja
w tym miejscu musi być odtworzona
w okładzinie i wypełniona uszczelniaczem silikonowym PCI SILCOFUG®
E. Rozwiązanie to odnosi się do jastrychów z ogrzewaniem wodnym
i elektrycznym.
2. Na całej powierzchni posadzki przykleja się klejem PCI NANOLIGHT®
arkusz elastycznej maty
PCI PECILASTIC® U. Arkusz przechodzi nad dylatacją, oddzielającą oba
obszary: ogrzewany i nieogrzewany.
Następnie metodą kombinowaną przykleja się na kleju PCI NANOLIGHT®
płytki o dowolnych rozmiarach, nie
przenosząc w ich warstwie omawianej
dylatacji. Dla zapewniania prawidłowej
pracy, cała okładzina musi być prawidłowo zdylatowana dylatacją obwodową
wzdłuż ścian pomieszczeń. Przed wyklejeniem arkusza PCI PECILASTIC®
U nie ma też konieczności wykonywania wstępnego wygrzewania jastrychu. Wszystkie spoiny wypełnia się
tradycyjnie – elastyczną cementową
spoiną PCI NANOFUG® PREMIUM.
Rozwiązanie to dotyczy jastrychów
z ogrzewaniem wodnym.
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6. Klejenie płytek wielkoformatowych
PROBLEM
Tradycyjne zasady wyklejania płytek opracowano przed laty dla tzw. „normalnych” formatów, czyli o bokach do 40 cm, proporcji boków zbliżonej do kwadratu, z fugami przecinającymi się krzyżowo. Obowiązywał dla nich wymóg przyklejania minimum
2/3 powierzchni płytki, a jakość (także elastyczność) kleju dostosowywano wyłącznie do materiału okładziny. Tymczasem
obecnie powszechnie stosuje się płytki o bokach 60, 80, 100 czy nawet 120 cm, a zdarzają się nawet i długości 300 cm. Płyty
te przypominają często deski (znaczna dysproporcja długości boków) i układane są „mijankowo” (fugi w sąsiednich rzędach są
przesunięte względem siebie o ½ czy 1/3 długości płyty). Ponieważ wykonawcy także do takich okładzin stosują „tradycyjne”
metody, często dochodzi do usterek – spękań fug i odpadania od podłoża samych płytek.

ROZWIĄZANIE
Niezależnie od rodzaju materiału (gres,
tzw. „glazura” - płytka nasiąkliwa czy
też okładzina kamienna lub szklana),
należy stosować klej elastyczny
PCI NANOLIGHT® w metodzie kombinowanej, czyli zapewniającej praktycznie
100%-owe podklejenie lub klej płynnowarstwowy PCI PERICOL® FLUID.
W szczególnych przypadkach (np.
okładzin o wymiarach 1000 × 3000 × 3,5
lub 4,2 mm) zaleca się przyklejenie na superelastycznym kleju PCI FLEXMÖRTEL®
S2. Do spoinowania używamy zaprawy
elastycznej PCI NANOFUG® PREMIUM,
a dylatacje wypełniamy PCI SILCOFUG®
E.
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7. Jak ukryć szczelinę dylatacyjną w okładzinach wielkoformatowych
PROBLEM
Szczeliny dylatacyjne to kolejne problematyczne miejsce, zwłaszcza w przypadku okładzin wielkoformatowych. Użytkownicy
nie akceptują przecinania i łączenia płytek w tym miejscu, a z kolei brak wypełnienia dylatacji mści się zazwyczaj pękaniem
poszczególnych płytek okładziny.

ROZWIĄZANIE
Przede wszystkim należy zdefiniować jaki typ szczeliny rozpatrujemy. Często bowiem pod pojęciem dylatacji określa się błędnie nacięcia, wykonywane na świeżym jastrychu dla uniknięcia niekontrolowanych zarysowań skurczowych. Po ok. 14 dniach
nacięcia takie można wypełnić iniekcyjną żywicą epoksydową PCI APOGEL® F i nie uwzględniać ich przebiegu przy rozmieszczaniu płytek. Z kolei tzw. dylatacje konstrukcyjne, oddzielające poszczególne elementy konstrukcyjne budynku, muszą być
uwzględniane w układzie płytek i wypełniane uszczelniaczem elastycznym PCI SILCOFUG® E. Natomiast dylatacje występujące między poszczególnymi polami ogrzewania podłogowego mogą być odtworzone w okładzinie ceramicznej lub też ukryte
pod nią przy zastosowaniu rozwiązań podanych w pkt. 5.

Villeroy & Boch AG
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8. Okładziny kamienne
PROBLEM
Okładziny kamienne różnią się od ceramicznych przede wszystkim znaczną dywersyfikacją cech fizyko-chemicznych, wynikającą z ich indywidualnego składu mineralogicznego. Nieznajomość cech danego kamienia i użycie do jego przyklejenia i spoinowania podobnych materiałów, jak w przypadku ceramiki, skutkują niekiedy wystąpieniem na nich przebarwień, wykwitów
solnych, a nawet deformacji, co z kolei prowadzi do pękania fug i odspajania się płytek od podłoża.

ROZWIĄZANIE
Oferujemy specjalne kleje, fugi i silikony dedykowane do wszelkich typów okładzin kamiennych. Są to:
 elastyczny

klej cienkowarstwowy do typowych cienkich okładzin PCI CARRAFLEX®,

 elastyczny

klej średnio- i grubowarstwowy do płyt o dużej grubości (> 20 mm) oraz okładzin o niejednorodnej lub zróżnico-

wanej grubości: PCI CARRAMENT®,
 elastyczna
 silikon

spoina cementowa: PCI CARRAFUG®,

do wypełnienia dylatacji: PCI CARRAFERM®.

Powyższe materiały zapewniają bezpieczne wykonywanie wszelkich okładzin kamiennych.
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9. Jak kleić mozaikę szklaną
PROBLEM
Mozaiki szklane znajdują obecnie coraz częstsze zastosowanie jako element dekoracyjny, głównie w pomieszczeniach mokrych (łazienki). Podobnie jak w przypadku kamienia, szkło wymaga jednak doboru odpowiednich, dedykowanych materiałów.
W przeciwnym razie mogą wystąpić np. następujące usterki.:
a) widoczny przez płytki mozaikowe rysunek kleju, na którym zostały przyklejone,
b) odspojenia płytek,
c) pękanie spoin,
d) niejednorodny kolor okładziny szklanej.

ROZWIĄZANIE
Dla uniknięcia wyżej opisanych usterek należy:
 a),

b), d): pod mozaikami przezroczystymi lub półprzepuszczalnymi stosować białe kleje cementowe PCI CARRAFLEX® lub

epoksydowe PCI DURAPOX® NT PLUS
 c):

do spoinowania używać elastycznych spoin cementowych PCI NANOFUG® PREMIUM lub PCI CARRAFUG® albo spoin

epoksydowych PCI DURAPOX® NT PLUS
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10. Jak zapewnić wysoką higienę
PROBLEM
Zapewnienie higieny na powierzchni okładziny ceramicznej, szklanej lub kamiennej kojarzy się większości z nas z częstym
użyciem odpowiednich środków chemicznych, przeznaczonych do ich czyszczenia. Reklamuje się powszechnie agresywne
chemicznie środki, które po spryskaniu nimi okładziny natychmiastowo usuwają z jej powierzchni np. plamy tłuszczu lub inne
zanieczyszczenia. Ponieważ ubocznym efektem użycia takich środków jest stopniowa degradacja fug cementowych, zaleca
się coraz częściej stosowanie fug epoksydowych, jako odpornych na wszelkie chemikalia i nienasiąkliwych, a więc też łatwych
w utrzymaniu czystości. Przemilcza się przy tym fakt, iż fugi epoksydowe, jako produkty chemii organicznej, stanowią pożywkę dla wielu drobnoustrojów, co przysparza problemów z utrzymaniem ich w czystości. Przy tym są one znacznie droższe
i trudniejsze do prawidłowego zaaplikowania od fug cementowych.

ROZWIĄZANIE
Doświadczenia Firmy PCI potwierdziły, iż wbrew rozpowszechnionym opiniom, to właśnie fugi cementowe o odpowiednio
dobranych parametrach bardzo pomagają w utrzymaniu czystości okładzin w tak problematycznych miejscach, jak natrysk
czy kuchnia. Już bardzo wysoka alkaliczność zaprawy cementowej utrudnia rozwój drobnoustrojów. W ostatnim czasie firma
nasza wprowadziła na rynek spoinę nowej generacji – PCI NANOFUG® PREMIUM, która dzięki wykorzystaniu efektu fotokatalizy wspomaga usuwanie z jej powierzchni drobnoustrojów i zanieczyszczeń organicznych, likwidując jednocześnie przykre zapachy, powstające w procesie rozkładu wszelkich substancji organicznych. Spoina ta posiada też bardzo niską nasiąkliwość,
eliminując dzięki temu niebezpieczeństwo powstawania trwałych zabrudzeń na jej powierzchni.
W niniejszej broszurze opisano jedynie wybrane problemy, z którymi często muszą się zmierzyć użytkownicy apartamentów.

Dzięki technologii chemii budowlanej PCI możemy również sprostać wielu innym wyzwaniom. Nasi regionalni doradcy techniczni chętnie odwiedzą Państwa apartament, służąc pomocą w dobraniu optymalnych rozwiązań.
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Przegląd produktów

PCI APOGEL® F

PCI FLEXMÖRTEL® S2

 iniekcyjna

 superelastyczny

żywica epoksydowa o niskiej lepkości – dosko-

nale penetruje w porach podłoża
 możliwość
 odtwarza

aplikacji grawitacyjnie lub ciśnieniowo

ciągłość spękanego podłoża mineralnego

 doskonały

klej cementowy – S2 wg PN‑EN 12004

do przyklejania wyjątkowo niekorzystnych for-

matów płytek (o bardzo dużych rozmiarach oraz o bardzo
wysokiej dysproporcji długości boków)
 zalecany

na młodych podłożach, zagrożonych skurczem

PCI CARRAFLEX®
 elastyczny

klej cementowy do okładzin kamiennych

 biały

kolor – nadaje się do szkła i przezroczystego kamienia

 szybkie

PCI GISOGRUND®
 wysokoskoncentrowany

i szklanych
wiązanie i twardnienie – utrudnia powstawanie

wykwitów, przebarwień i deformacji płytki kamiennej

środek gruntujący do podłoży

mineralnych, bardzo wydajny, skuteczny nawet w rozcieńczeniu 1:3 z wodą
 szybkie

utwardzanie – ok. 30 min.

 dostępny

w różnych wielkościach opakowań

PCI CARRAFERM®
 silikon

do okładzin kamiennych

 sieciuje

bez uwalniania kwasu octowego – bezpieczny dla

marmuru i innych kamieni zawierających wapień
 brak

plastyfikatorów sprzyjających wykwitom i przebarwie-

niom okładzin kamiennych

PCI LASTOGUM®
 elastyczne

uszczelnienie akrylowe, dostępne w dwóch

kontrastowych kolorach dla łatwej kontroli pokrycia, kolor
biały optymalnie nadaje się pod okładziny szklane
 bardzo

duża wydajność – ok. 1 kg/m2 przy nałożeniu

dwóch warstw

PCI CARRAFUG®
 specjalistyczna,

elastyczna fuga cementowa do różnych

 bardzo

szybkie utwardzenie – po 1 godz. można nakładać

drugą warstwę, a po kolejnych 2 godz. – kleić płytki

gatunków kamienia
 szybkowiążaca

– redukcja ryzyka wykwitów i przebarwień

okładzin kamiennych
 duży

zakres szerokości fug

PCI NANOFUG® PREMIUM
 brak

kruszywa wapiennego – minimalizacja ryzyka wykwi-

tów solnych
 nasiąkliwość

PCI CARRAMENT®
 elastyczny

średnio- i grubowarstwowy klej do okładzin

kamiennych
 do

wodna 3× mniejsza od wymaganej wg normy

PN EN 13888 dla klasy CG 2 WA
 efekt

fotoakatalityczny dzięki zawartości ditlenku tytanu

– samoczyszczenie się fugi – zwalczanie drobnoustrojów

bezpiecznego przyklejania masywnych, ciężkich płyt

i zabrudzeń organicznych

kamiennych
 kompensacji

nierówności wynikających ze zróżnicowanej

grubości okładzin niekalibrowanych

PCI NANOLIGHT®
 uniwersalny

elastyczny klej cementowy – nadaje się

do każdego rodzaju płytek ceramicznych i szklanych oraz

PCI DURAPOX® NT PLUS
 epoksydowa

żywica do klejenia i fugowania okładzin cera-

micznych, kamiennych i szklanych
 do

bezpiecznego przyklejania i spoinowania okładzin wraż-

liwych na środowisko alkaliczne towarzyszące materiałom

wielu okładzin kamienych
 cienko-

i średniowarstwowy – grubość warstwy od 1

do 15 mm
 niezwykle

wydajny – o ok. 200% bardziej wydajny niż

powszechnie stosowane kleje

cementowym
 łatwość

aplikacji, zwłaszcza zmywania okładziny po

fugowaniu
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PCI PECILASIC® U

PCI PERICOL® EXTRA

 wielofunkcyjny

 elastyczny

arkusz izolacyjny: uszczelnienie, mata dre-

nująca, wytłumienie dźwięku kroków o ok. 8 dB
 do

bezpiecznego układania płytek na podłożach zaryso-

wanych i mieszanych
 mostkowanie

 do

płytek nasiąkliwych i gresów o różnych formatach

 do

ogrzewań podłogowych

dylatacji między sąsiednimi obwodami ogrze-

wania podłogowego, nie wymaga wygrzewania jastrychu

PCI PERICOL® FLEX

przed układaniem płytek

 elastyczny

PCI PECITAPE®
 elastyczne,

 zróżnicowane
 specjalne

klej cementowy ogólnego zastosowania

 do

wszelkiego rodzaju płytek ceramicznych

 na

balkony, tarasy i elewacje

wodoszczelne taśmy i manszety do wklejania

w płynne hydroizolacje PCI
szerokości – 120 i 250 mm

kształtki – narożniki wklęsłe i wypukłe, manszety

z otworem na króćce podejść pod baterie wodociągowe

14

klej cementowy klasy C2T wg normy PN EN

12004

PCI PERICOL® FLEX WHITE
 elastyczny
 do
 z

biały klej cementowy

wielu rodzajów płytek kamiennych

dodatkiem uelastyczniającym także do okładzin szklanych

PCI PERICOL® FLUID
 elastyczny
 zastępuje
 zalecany

klej płynnowarstwowy

metodę kombinowaną

do płytek wielkoformatowych

PCI PERICOL® STANDARD
 ekonomiczny
 szybkie

klej do płytek nasiąkliwych – tzw. „glazury”

schnięcie i twardnienie – na drugi dzień możliwe

spoinowanie
 nadaje

się do podłoży z płyt g-k

PCI SILCOFUG® E
 uszczelniacz
 bezpieczne
 wysoka

silikonowy

wypełnienie dylatacji w okładzinach płytkowych

odporność na agresję biologiczną
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BASF Polska Sp. z o.o.
Dział Chemii Budowlanej
ul. Wiosenna 12
63 - 100 Śrem
tel. 61 636 63 00
faks 61 636 63 21
www.pci-polska.pl
pci‑polska@basf.com

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra
602 788 862
Poznań, Kalisz, Konin, Piła, Sieradz
604 556 258
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko Biała
602 147 910 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Siedlce, Chełm, Zamość
660 662 459
Warszawa, Łódź, Płock, Ostrołęka
600 317 724
662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki, Olsztyn
785 892 961 Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Toruń
602 147 899 Szczecin, Koszalin, Słupsk

Lokalny Dystrybutor:

