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elewacje

Znaczenie
wykonawstwa
Estetyka elewacji oraz jej wytrzymałość uzależniona jest
nie tylko od samego materiału budowlanego, ale przede
wszystkim od rzetelności wykonania. Podczas budowy nie
należy używać wapna, by na
elewacji nie powstały białe
zacieki, tzw. wykwity. Niezwykle istotna jest też ochrona cegieł przed wilgocią w
czasie budowy oraz zastosowanie specjalnej zaprawy do
klinkieru. Postępowanie według przedstawionych zasad
pozwoli cieszyć się inwestorom czystą i wolną od wykwitów elewacją jeszcze przez
długie lata.

Większa ochrona

Jak dbać o cegły klinkierowe
Choć elewacje wykonane z cegły klinkierowej nie wymagają od inwestorów poświęcania im większej
uwagi, warto zadbać o ich prawidłowe wykonawstwo oraz odpowiednie zabezpieczenie, aby w przyszłości uniknąć wielu niechcianych problemów
Elewacje wykonane z cegieł
klinkierowych znane są ze swojej wyjątkowej trwałości. Fachowo wykonane bez problemu wytrzymają kilkadziesiąt
lat, a w tym czasie nie będą
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wymagać w zasadzie żadnych
renowacji. Co więcej, mur z cegieł klinkierowych lub licowych
przez cały okres użytkowania
zachowa niezmienioną barwę,
ponieważ cegła nie blaknie
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pod wpływem promieni słońca
operujących na jej powierzchni. Należy także zaznaczyć,
że w mur nią wykonany nie
wnika brud i kurz. Wszelkie
zabrudzenia zmyje deszcz lub

możemy zrobić to sami, polewając elewację czystą wodą.
Wszystko to sprawia, że cegła
jest jednym z najczęściej polecanych materiałów do wykonania murów.

Choć klinkier nie wymaga
specjalnego traktowania, inwestorzy mogą zadbać o jego
dodatkowe zabezpieczenie,
impregnując cegły przeznaczonymi do tego celu preparatami. Przystępując do prac
warto także zwrócić większą
uwagę na miejsca szczególnie
narażone na wilgoć, tj. cokoły
i parapety. Impregnacja zabezpieczy dodatkowo przed
porastaniem mchów, zwłaszcza w miejscach bardziej zacieniowanych np. północnych
elewacjach. Wybierając odpowiedni preparat należy

pamiętać, aby nie wpływał
on na naturalne właściwości
materiału takie jak paroprzepuszczalność, oraz nie tworzył na powierzchni powłok
mogących ulegać złuszczeniu.
Konserwując mur z klinkieru
wydobywa się barwę i fakturę klinkieru, a także zabezpiecza pory w cegłach przed
penetracją wody. Zabieg powinno przeprowadzać się raz
na kilka lat.

Usuwanie problemów
W wyniku błędów podczas
prac montażowych spoiny
mogą się kruszyć lub zostać
przerwane, co będzie prowadzić do wnikania wody do
wnętrza muru. Dopełnieniem
niekorzystnej sytuacji może
być nieskuteczna wentylacja,
przez co ściana nie będzie
oddawać wilgoci otoczeniu.
W ten sposób woda odparowuje, a sole w niej zawarte pozostają na powierzchni
materiału powodując charakterystyczne białe zacieki
tzw. wykwity. Można je usunąć poprzez uszczelnienie fug
lub elementów uszkodzonego
klinkieru, następnie szczotkując powierzchnię cegieł na
sucho. Na koniec należy zmyć
ścianę ciepłą wodą za pomocą myjki ciśnieniowej. Jeśli
stan muru jest w bardzo złym
stanie, konieczne jest zastoso-

elewacje

wanie specjalistycznych preparatów przeznaczonych do
usuwania wykwitów. Mniejszym i rzadziej spotykanym
problemem są mchy i porosty. Zwykle osadzają się one
na zaprawie łączącej cegły,
głownie w miejscach narażonych na dłuższy kontakt z
wodą albo trudno wysychających. W tym przypadku niezbędne jest użycie preparatu
grzybobójczego, usuwającego mikroorganizmy oraz impregnującego powierzchnię
przed ponownym obrastaniem mchami.
Fot. Röben
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WYWIAD
rynku klejów do glazury. Bardzo
upraszczając polega to na tym,
że wszyscy producenci przekażą wybranej agencji dane dotyczące swojej sprzedaży. Po
ich przetworzeniu okaże się, ile
ten rynek jest naprawdę warty oraz jaki jest jego potencjał.
Wykorzystanie tej wiedzy to już
dalsza sprawa. Moje przekonanie jest takie, że Polacy będą
chcieli wykonywać prace coraz
lepiej, przy pomocy jak najlepszych produktów. Nie mam złudzeń... zawsze będą też i tacy,
których oglądamy później w
popularnym programie „Usterka”, ale sadzę, że z czasem
coraz więcej odcinków trzeba
będzie nagrywać w Wielkiej
Brytanii.

Praca może być twórczą, intelektualną zabawą
Prezes zarządu SOPRO Polska Jacek Stalka udzielił obszernego wywiadu
dziennikarzowi portalu chemiabudowlana.info.
ną to nie ma szczegółowych badań dotyczących rynku. Trudno
byłoby je zresztą wykonać, bo
obszar jest niezwykle rozległy.
Jeśli jednak „odetniemy” z zakresu naszych zainteresowań
produkty gipsowe oraz produkty bitumiczne, to rynek chemii...
Zapytany, jak opisałby rynek nazwijmy ją „wokół płytkową”
chemii budowlanej w Polsce, pre- szacuję na jakieś 500 do 600
zes Jacek Stalka odpowiedział: milionów złotych. Taki „tort”
Jeśli chodzi o chemię budowla- mamy do podziału. Oczywiście
Z tekstu zamieszczczonego na
stronie portalu można dowiedzieć się m.in. o filozofii działania firmy, nowych perspektywach
i podejmowanych działaniach
rynkowych, a także o niuansach
polskiego biznesu.
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największymi graczami są: MAPEI, ATLAS, HENKEL, KREISEL.
SOPRO jest obecnie na silnym
piątym miejscu. Kilka miesięcy temu powstał Polski Związek Producentów Farb i Klejów,
któremu przewodniczy Janusz
Naglik. Organizacja ta próbuje zrobić coś, co jeszcze nigdy
nie zostało dobrze zrobione, to
znaczy przeprowadzić szczegółowe i nieszacunkowe badanie

Niezwykle ciekawa wypowiedź
prezesa Stalki dotyczyła filozofii działania SOPRO.
Najpierw jest potrzeba konsumenta, później produkt, a na
końcu cena. Nigdy odwrotnie.
Ta filozofia ma taką zaletę,
że daje pewność. Człowiek po
prostu wie, iż dzięki zastosowaniu produktu SOPRO osiągnie
zamierzony efekt. W tradycji
naszej firmy jest to, że zanim
jakikolwiek produkt pojawi się
na rynku, poprzedzone jest to
przynajmniej dwuletnimi badaniami, testami, próbami... W
przypadku nowego produktu,
od pomysłu do realizacji w po-

staci wyrobu rynkowego upływa długi czas. Można to traktować jako słabość. Nie jesteśmy
bowiem szybcy we wdrażaniu
zmian produktowych. Można
też uznać to za zaletę, gdyż
pozwala oddać klientom wyrób
najwyższej jakości.

wykonanych dzięki technologiom SOPRO. Wystrój dużych
hoteli - Hilton, Continental oraz
sporej części galerii handlowych
– to również efekt zastosowania naszych wyrobów. Naszych
produktów używa się wszędzie
tam, gdzie potrzebna jest pewność, że końcowy efekt będzie
najwyższej klasy. To nasza motywacja do pracy. Wierzę, że
coraz większa ilość wykonawców oraz inwestorów indywidualnych zaczyna dostrzegać
różnice pomiędzy wyrobami
standardowymi „do wszystkiego”, a wyrobami specjalistycznymi SOPRO.

Najważniejsi guru od zarządzania twierdzą, że jedynym
stałym elementem w przypadku
każdej organizacji jest nieustanna zmiana. Ważne aby rozróżniać pewne niuanse. Klienci to ci,
którzy od nas kupują, natomiast
konsumenci to ci, którzy używają naszych produktów. Trzeba
zatem monitorować oczekiwania konsumentów, spełniać ich
Całość wywiadu dostępna
oczekiwania. Jednocześnie cały
na stronie:
czas trzeba być również barwww.chemiabudowlana.info
dzo wrażliwym na oczekiwania
drugiej grupy czyli klientów. Fot.Sopro
SOPRO jest jednym z nielicznych producentów na rynku,
gdzie marża dla dystrybutorów
jest odpowiednia do ich wkładu
pracy. Najwyższa spośród producentów chemii budowlanej.
Poproszony o wymienienie prestiżowych inwestycji, na których
zastosowane zostały produkty
SOPRO prezes Jacek Stalka
stwierdził:
W Polsce większość dużych basenów, aquaparków i innych
wymagających obiektów jest

WNĘTRZA
oglądanie ulubionego programu
czy filmu prosto z wanny. Zastosowanie dużego lustra w łazience i ukrycie w jego fragmencie
ekranu telewizyjnego umożliwi
codzienną pielęgnację, przy
jednoczesnym oglądaniu ważnego dla nas programu. Należy jednak pamiętać, że montaż
produktu najlepiej zaplanować
przy okazji budowy domu, bądź
dużego remontu łazienki, aby
zapewnić miejsce niezbędne do
ukrycia telewizora.

Jak ukryć telewizor w salonie?
Współczesne telewizory stają się coraz większe. Ekrany, których przekątna sięga 55 lub 60 cali potrafią
zdominować wnętrze dużą, czarną płaszczyzną. Co jednak gdy chcemy cieszyć się nowoczesnym salonem bez przesadnego eksponowania telewizora? Sposób na to znalazła marka Pilkington wprowadzając na polski rynek lustro Pilkington MirroView™.
W większości polskich domów
telewizory znajdują się w najbardziej widocznym miejscu
i od ich usytuowania bardzo
często zaczyna się projektowanie salonu. W ostatnich latach
zauważalnym trendem jest poszukiwanie sposobu na ukrycie
telewizora, aby nie dominował
we wnętrzu. Istnieje na to wiele
sposobów, a projektanci prze-
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umieszczenie odbiornika za
specjalnym lustrem Pilkington
MirroView™. Ten nowy na polskim rynku produkt tylko z pozoru wygląda jak tradycyjne
lustro.

w telewizyjny wyświetlacz. Po
wyłączeniu szklana tafla znów
tworzy jednolitą lustrzaną powierzchnię, dyskretnie wkomponowaną w dowolny wystrój
wnętrza.

W rzeczywistości umieszczona
za nim matryca sprawia, że po
Lustro z telewizorem
Jednym z pomysłów na ukry- włączeniu szklana powierzchnia
cie telewizora w salonie jest lub jej fragment zmieniają się

Wyjątkowość tego szkła tkwi
w metodzie jego wytwarzania,
polegającej na napyleniu wysokorefleksyjnej powłoki na jedną

ścigają się w swoich pomysłach.
Telewizor za obrazem, za przesuwnymi drzwiami, chowany w
szafce, stoliku czy umieszczony na wysięgniku. Pomysłów
jest wiele, a rozwój technologii
sprzyja inwencji twórczej.
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Nowoczesne produkty dają
nowe możliwości aranżacyjne
w naszych domach. Nowe technologie na dobre wkroczyły
do naszego życia, a media są
z nami praktycznie cały dzień.
Tylko od nas samych zależy jak
będzie wyglądała nasza przestrzeń domowa, dlatego nie zapominajmy, że to my trzymamy
w rękach piloty do telewizorów.
łącznej sprzedaży Grupy 36%
zrealizowano w Europie, 32% w
Azji, 32% w Ameryce Północnej
i Południowej.

powierzchnię tafli. Do niedawna
technologia niedostępna do wykorzystania w domach, była zarezerwowana dla luksusowych
hoteli czy salonów multimedialnych. Jednak postęp technologiczny i zapotrzebowanie na
tego typu produkty sprawił, że
nowatorski produkt możemy zastosować w swoim mieszkaniu.
Co więcej użytkowanie takiego
lustra nie będzie nam sprawiało Fot. Pilkington
żadnych trudności, bo czyści się
je jak zwykłe lustro.

Telewizor do łazienki
Innowacyjne rozwiązanie doskonale sprawdzi się nie tylko
w salonach. Wyobraźmy sobie
łazienkę, w której możliwe jest

IZOLACJE

Deszcze pod kontrolą, czyli kilka słów o grubowarstwowych uszczelnieniach bitumicznych
Ochrona przed przenikającą wodą i wilgocią to jedno z podstawowych zadań, jakie należy do warstw hydroizolacyjnych budynku – od skutecznej hydroizolacji zależy bowiem nie tylko komfort mieszkańców, ale też trwałość całej konstrukcji. Wykorzystywane do wykonania fundamentów bloczki betonowe
czy beton to materiały wymagające zabezpieczenia przed niekorzystnym działaniem wody i wilgoci, a więc zastosowania odpowiedniego uszczelnienia. W tym
celu stosuje się grubowarstwowe powłoki bitumiczne. Dlaczego i jak należy chronić budowle przed destrukcyjnym wpływem wody?
Pomiar podstawowy - wodoprzepuszczalność gruntu
To od czego powinniśmy zacząć
planowanie prac związanych
z hydroizolacją zewnętrznych
powłok budynku jest ustalenie
klasy obciążenia uszczelnienia,
które można przeprowadzić dokonując pomiaru wskazującego,
z jaką szybkością woda odprowadzana jest przez grunt. Jeśli
współczynnik przepuszczalności
plasuje się na poziomie k>10-4
m/s, oznacza to, że przesączająca się woda płynie w ziemi z
prędkością co najmniej 0.1 mm
na sekundę. Jeśli nie osiąga tej
wartości, mamy do czynienia ze
słabo przepuszczalnym gruntem,
co w efekcie skutkuje zjawiskiem
wywierania ciśnienia na uszczelnienie przez nagromadzoną
np. podczas opadu wodę. O 4
różnorodnych przypadkach obciążeń wodą, które wymagają
odpowiedniego zabezpieczenia budowli, mówi norma DIN
18195, a są to:
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Przypadek 1. Wilgoć z gruntu i niespiętrzająca się woda infiltracyjna na płycie fundamentowej i ścianach
Wilgoć z gruntu stawia najmniejsze wymagania uszczelnieniom budowlanym, jednak w tym
wypadku należy uwzględnić sytuację, gdy nie
tylko grunt, ale i materiał wypełniający wykop
budowlany jest wysoce paroprzepuszczalny,
jak to ma miejsce w przypadku piasku i żwiru.
Jeśli pomiar przepuszczalności wynosi mniej niż
k>10-4 m/s konieczne jest wykonanie trwale
działającego drenażu.
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Przypadek 2. Woda nienapierająca na powierzchniach stropów i w pomieszczeniach
wilgotnych (uszczelnienia umiarkowanie i
wysoko obciążone)
Na poziomych czy pochyłych powierzchniach –
balkonach, czy nieznajdujących się nad pomieszczeniami ogrzewanymi tarasach, spotykamy się
najczęściej z umiarkowanymi obciążeniami, gdzie
woda praktycznie nie wywiera ciśnienia hydrostatycznego. Inaczej jest w przypadku tarasów nad
pomieszczeniami czy intensywnie zazielenionych
powierzchniach – tutaj należy brać po uwagę wysoki poziom obciążenia uszczelnienia.

Przypadek 3. Spiętrzająca się woda infiltracyjna
Bierzemy go pod uwagę wtedy, gdy zewnętrzne ściany piwnicy lub fundamenty znajdują się
w gruncie na głębokości do 3 metrów, zaś grunt
związany jest mało przepuszczalny, tj współczynnik filtracji gruntu k ≤ 10-4 i nie został wykonany drenaż.

IZOLACJE
W
poniższym
poradniku
omówimy poszczególne etapy prac na podstawie schematu uszczelnienia piwnicy
z zastosowaniem produktów
Sopro.

ków, wodorozcieńczalnym podkładem (Sopro KDG 751). Po
wyschnięciu gruntu możemy rozpocząć nakładanie właściwej
hydroizolacji.

damy na warstwę grzebieniową i równomiernie dociskamy
gładką powierzchnią pacy, by
uzyskać pewność całkowitego
przylegania do podłoża.

Rada Eksperta Sopro: Pod- Etap drugi: Do wykonania gru-

Jak wykonać uszczelnie- czas rozpoczęcia drugiego eta- bowarstwowej powłoki uszczelpu prac należy pamiętać o za- niającej należy używać produknie?
bezpieczeniu szczelin i dylatacji tów dostosowanych do obranej

Przypadek 4.
Woda napierająca z zewnątrz
W tym wypadku, niezależnie od głębokości osadzenia fundamentów czy struktury gruntu wszystkie stykające się z gruntem elementy budowli powinny zostać uszczelnione od zewnątrz przed napierającą wodą, zwłaszcza w sytuacji, gdy pozostają w styczności z
wodą podziemną lub gruntową.
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Etap pierwszy: Przed przystąpieniem do właściwych prac hydroizolacyjnych należy upewnić się, że wszystkie podłoża
są trwałe, nośne i pozbawione substancji zmniejszających
przyczepność. Na ławach fundamentowych lub płycie fundamentowej wykonujemy warstwę
hydroizolacji poziomej, która
zabezpieczy ściany przed wilgocią pochodzącą z podłoża.
W tym celu wykorzystać możemy elastyczne, cementowe, hydraulicznie wiążące, mostkujące
rysy zaprawy uszczelniające
(Sopro DSF® 523 lub Sopro
TDS 823. Spoiny i zagłębienia
powyżej 5 mm wypełniamy, a
naroża połączeń płyty fundamentowej i ścian wyokrąglamy,
korzystając ze szpachli wyrównawczej (Sopro RAM 3® lub Sopro AMT 468), zaś w obszarze
cokołu i fundamentu nanosimy
elastyczną zaprawę uszczelniającą. Uszczelnione powierzchnie, po uprzednim oczyszczeniu,
gruntujemy
szybkoschnącym,
niezawierającym rozpuszczalni-

konstrukcyjnych np. taśmą do
uszczelnień bitumicznych Sopro
KDB 756, która w sposób skuteczny i niezawodny pokrywa
wszelkie spoiny. Taśmę nakła-

technologii prac oraz czasu,
jakim dysponujemy na wykonanie poszczególnych etapów
budowlanych. W przypadku
zadań terminowych warto po-

stawić na produkty, które charakteryzują się szybkim osiąganiem odporności na deszcz (po
ok. 4 h), szybkim schnięciem,
odpornością na działanie występujących w gruncie, szkodliwych dla betonu substancji
agresywnych – np. bitumicznej
masy uszczelniającej o wysokiej
wydajności – Sopro KSP 652.
Bitumiczna masa jest gotowa do
użycia dlatego do szpachlowania może być pobierana bezpośrednio z pojemnika, co nie
tylko w znaczny sposób ułatwia

IZOLACJE
pracę, ale przede wszystkim
oszczędza czas wykonawcy.
KSP 652 nanosi się za pomocą
kielni zębatej 10 mm w dwóch
warstwach. Do nakładania drugiej warstwy należy przystąpić po dokładnym wyschnięciu
pierwszej.

Wymagane minimalne
grubości 2 warstw
po wyschnięciu powinny
wynosić:
- 3 mm w przypadku ochrony
przed wilgocią z gruntu i niespiętrzającą się wodą infiltracyjną
- 3 mm w przypadku ochrony
przed wodą nienapierającą o
umiarkowanym obciążeniu
- 4 mm w przypadku ochrony
przed spiętrzającą się wodą infiltracyjną +siatka
- 4 mm w przypadku ochrony
przed wodą napierającą z zewnątrz + siatka

Rada Eksperta Sopro: Jeśli
uszczelniany przez nas element
będzie poddawany dużym
obciążeniom np. przez spiętrzającą się wodę infiltracyjną,
powierzchnię należy zabezpieczyć specjalną siatką zbrojącą,
umieszczoną w pierwszej warstwie Sopro KSP 652.
Etap trzeci: Gdy uszczelnienie
jest już gotowe, suche i zabez-
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pieczone (np. za pomocą styroduru i matą Sopro KDS 663)
przystępujemy do zasypania
wykopu wokół fundamentów.
Prace te wykonujemy etapowo, pamiętając o stosownym
zagęszczeniu poszczególnych
warstw. Niewystarczające zagęszczenie wypełnienia wykopu może prowadzić do procesu
osiadania gruntu, co stanowi z
kolei poważne zagrożenie dla
trwałości i funkcjonalności samej
hydroizolacji.

Rada Eksperta Sopro: Każdy
poszczególny etap uszczelniania
budowli powinien być udokumentowany, wykazując dokładną wartość pomiarów pojedynczych warstw uszczelnienia.

Renowacja starych
powłok bitumicznych

Jeśli przetarta powierzchnia nie
wykazała rozpuszczenia starej
powłoki i szmatka jest czysta, z
dużym prawdopodobieństwem
będziemy pracować z powłoką smołową, która wymaga
nieco innego traktowania. Pracę rozpoczynamy od zbadania
grubości powłoki – jeśli jest jej
dużo, starannie ją usuwamy. Na
oczyszczoną powierzchnię nakładamy zaprawę uszczelniającą Sopro DSF® 523, całość
wzmacniamy siatką zbrojącą, na
którą nakładamy drugą warstwę
zaprawy DSF®523. Tak przygotowana powierzchnia może
zostać poddana renowacji przy
użyciu bitumicznej masy uszczelniającej. Wszechobecna wilgoć
na ścianach, odspajanie tynku,
nieestetyczne wykwity, pokrywająca powierzchnię pleśń czy
przykry zapach unoszący się w
pomieszczeniu to tylko niektóre
z konsekwencji nieprawidłowo
wykonanego lub uszkodzonego uszczelnienia. Proces renowacyjny lub naprawczy jest nie
tylko niezwykle czasochłonny,
ale przede wszystkim generuje
ogromne koszty. Dlatego należy podkreślić, że niezawodna
ochrona przed przenikającą
wodą i wilgocią to warunek konieczny do utrzymania wysokich
walorów użytkowych i mieszkaniowych budynku.

Proces naprawczy starej powłoki
rozpoczynamy od sprawdzenia
z jakiego materiału została wykonana warstwa uszczelniająca.
Niezbędne będzie tu wykonanie
testu przecierania, który polega
na zbadaniu powłoki przy pomocy białej szmatki i benzyny.
Gdy materiał pozostanie zabarwiony na brązowo, mamy do
czynienia z powłoką bitumiczną,
którą po oczyszczeniu z zabrudzeń należy poddać renowacji
za pomocą masy uszczelniającej
Sopro KSP 652.
Fot. Sopro
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Profile podokienne z polistyrenu
ekstrudowanego - recepta na ciepły dom
Rosnące koszty energii, ale też coraz większa świadomość ekologiczna konsumentów sprawiają, że powszechne staje się dążenie do minimalizowania
zużycia energii cieplnej poprzez m.in. poprawę izolacyjności obiektów oraz
eliminację niekontrolowanych strat ciepła. Z tego względu niezwykle ważny jest prawidłowy montaż stolarki otworowej, gwarantujący optymalną
szczelność i brak mostków cieplnych. W tym celu wykorzystuje się m.in. taśmy
uszczelniające oraz tzw. ciepłe parapety, czyli profile podokienne z polistyrenu ekstrudowanego XPS.
Jednym z producentów systemu
profili podokiennych z polistyrenu ekstrudowanego XPS jest
P.P.H.U KLINAR Maciej Krawczyk. Istniejąca od 2003 roku
firma dysponuje specjalistycznym parkiem maszynowym i
oferuje różnego rodzaju ele-
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menty z polistyrenów, znajdujące zastosowanie w wielu branżach, zwłaszcza budowlanej.
Systematyczne wdrażanie najnowszych rozwiązań i technologii w połączeniu z wieloletnim
doświadczeniem oraz doskonałą znajomością specyfiki bran-
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ży stolarki okiennej i drzwiowej
sprawia, że firma jest w stanie
zaspokoić najbardziej wyrafinowane oczekiwania klientów.
Oferowany przez przedsiębiorstwo system profili podokiennych i drzwiowych z polistyrenu
ekstrudowanego XPS jest uni-

katowym, autorskim rozwiązaniem, zastrzeżonym na terenie
UE. Elementy produkowane są
z bardzo twardego polistyrenu ekstrudowanego XPS Prime,
znanego pod nazwą “styrodur”.
Dlaczego warto wybrać „ciepłe
parapety”? Przede wszystkim
umożliwiają one wyeliminowanie mostków termicznych, które
są źródłem dużych strat ciepła.
Nowoczesna stolarka okienna
charakteryzuje się bardzo wysokimi parametrami izolacyjności cieplnej. Jednak wadliwy
montaż może drastycznie obniżyć jej efektywność. Zastosowanie profili podokiennych
gwarantuje nie tylko wymierne
korzyści ekonomiczne, ale też
pozwala uzyskać ciągłość izolacji na całym obwodzie okna
- przestrzeń między oknem a
ścianą, na której jest ono osadzone, jest szczelna, wyeliminowane zostaje ryzyko przedmuchów i zawilgocenia, a ponadto
zwiększa się stabilność okna.
Niezwykle ważną kwestią jest
dobór odpowiednich profili podokiennych – muszą być one dostosowane do profilu ościeżnicy
okna, które będzie montowane w
otworze. W oferowanym przez
KLINAR profilu podokiennym
PR02XT z polistyrenu ekstrudowanego XPS głowica profilu jest
wyfrezowana z zapięciami dzięki idealnemu spasowaniu z
konkretnym systemem okiennym

uzyskuje się oczekiwany, optymalny stopień izolacji i uszczelnienia przestrzeni podokiennej.
W głowicę profilu wpuszczona
jest specjalna listwa z PCW w
kształcie litery T, której zadaniem jest usztywnienie elementu. Przyklejona do niej taśma
rozprężna klasy BG1– wypełniając szczelinę między oknem
i profilem podokiennym – eliminuje wszelkie nieszczelności.
Z kolei specjalne wycięcia na
płaszczyznach profilu zwiększają powierzchnię przyklejania do
muru oraz parapetu wewnętrznego i zewnętrznego.
Profil podokienny PR02XT charakteryzuje się współczynnikiem
przewodzenia ciepła na poziomie 0,032 W/mK oraz wytrzymałością na ściskanie przy
10-procentowym odkształceniu
powyżej 300 kPa. Z kolei spośród podstawowych właściwości połączenia profilu z ramą
okienną wymienić warto wiatroszczelność w klasie C5 wg PN
-EN 12211, wodoszczelność w
klasie 9A wg PN-EN 1027 oraz
przepuszczalność powietrza w
klasie 4 wg PN-EN 1026.

W przypadku półprofili zewnętrznych i wewnętrznych
niezwykle istotnym elementem
jest listwa zaczepowa z twardego PCW. Jest ona zintegrowana z całością dolnej części
półprofilu i pozwala uzyskać
trwałe połączenie za pomocą
stalowych kotew do muru. Oba
elementy standardowo oferowane są w wymiarach 70 x
205 x 1200 mm, dzięki czemu
pasują murów o gr. 24-25 cm.
Półprofil zewnętrzny znajduje zastosowanie w sytuacjach,
gdy planowany jest nietypowej
grubości parapet wewnętrzny.
Dostępny jest standardowo w
dwóch wariantach: PR01XT 24
(wersja podstawowa - parapet
zewnętrzny do 24 mm) oraz
PR01XT 12 (parapet zewnętrzny do 12 mm). Z kolei profil wewnętrzny stosowany jest tam,
gdzie projekt przewiduje parapet zewnętrzny o nietypowej
grubości, na przykład z cegły. Element występuje w dwóch
wariantach – wersji podstawowej PR00XT 32 (parapet wewnętrzny do 32 mm) i PR00XT
22 (parapet wewnętrzny do 22
mm).

Elementami tworzącymi system
„ciepłych parapetów” KLINAR są
ponadto półprofile – zewnętrzny
PR01XT i wewnętrzny PR00XT,
profil nakładkowy PR03XT, profil
drzwiowy PD01XT.

Każdy z elementów systemu
może być też wykonany w dowolnym wymiarze, zgodnym z
życzeniem klienta, a także w
wersji dla okien drewnianych.
Decyzja o montażu tzw. cie-
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płych parapetów pociąga za
sobą konieczność odpowiedniego przygotowania otworu
okiennego. Niezbędne jest jego
wcześniejsze wypoziomowanie
i wyrównanie – w przypadku
większych odchyleń od poziomu
np. poprzez wykonanie cienkiej
wylewki. Warstwa betonu jest
niezbędna, jeśli ściana wznoszona jest z pustaków otworowych.
Optymalne jest stosowanie
materiałów termoizolacyjnych
przeznaczonych do murowania
ścian jednowarstwowych lub o
podobnych właściwościach mrozo- i wodoodpornych.
Po przygotowaniu otworu okiennego należy przygotować profile. Standardowo dostępne są
one o dł. 1,2 m – w przypadku
otworu mniejszego docina się je,
większego łączy. Bardzo istotną
kwestią, której nie wolno pominąć, jest pozostawienie ok. 1,5
cm luzu na uszczelnienie. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie
miejsca wbudowania profilu.
W tym celu kształtki układa się
na sucho w otworze, a następnie wyznacza miejsca położenia zaprawy klejowej lub kleju
poliuretanowego do styropianu lub styroduru. Jeśli otwór
okienny jest duży i wymaga
użycia więcej niż jednego elementu, istotne jest zachowanie
linii montowanych elementów –
niedopuszczalne są nawet mi-
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nimalne przesunięcia w miejscu
styku, gdyż uniemożliwią one
zatrzaśnięcie okna na profilu.
Profile montowane mogą być
przy użyciu kleju poliuretanowego lub zaprawy klejowej do
styropianu, bez użycia klocków
podkładowych czy klinów montażowych. Są one niepotrzebne,
gdyż ciężar stolarki przenoszony jest przez profil na mur – z
tego względu profil musi przylegać całą swoją powierzchnią do
powierzchni ościeży. Połączenie
między ścianą i profilem należy dokładnie uszczelnić, przy
czym zabronione jest używanie
materiałów zawierających rozpuszczalniki. Miejscem wymagającym uszczelnienia jest też
styk profili, jeśli wielkość otworu
wymagała zastosowania więcej niż jednego elementu (luz
między profilami podokiennymi
musi być całkowicie wypełniony
uszczelniaczem), a także połączenie profilu z ramą okienną.
Wprawdzie elementem uszczelniającym tę płaszczyznę jest taśma rozprężna, należy jednak
dodatkowo położyć warstwę
materiału klejowego na górną
część profilu podokiennego. Pozwoli to dodatkowo uszczelnić
styk połączenia profilu z ramą
okienną, a ponadto podniesie
parametry wytrzymałościowe
posadowienia okna na profilu. Po zakończeniu powyższych
prac oraz kontroli położenia
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profilu na ościeży względem
lica muru i sprawdzeniu poziomu
na całej długości można zamocować ramę okienną, zwracając
uwagę, by jej zaczepy połączyły się z zaczepami profilu. Po
zamontowaniu ramy na profilu
zabronione jest jej wyjmowanie,
gdyż może to skutkować uszkodzeniem zaczepów.
Fot. KLINAR

www.budma.pl

PODŁOGI

Tego nie rób - 5 błędów przy sprzątaniu drewnianych podłóg
Sprzątając dom na błysk, warto więcej uwagi poświęcić podłogom. Te naturalne, drewniane są bowiem szczególnie delikatne i można je uszkodzić przez
nieodpowiednią pielęgnację. Z kolei właściwa konserwacja pomaga znacząco
wydłużyć ich żywotność i piękny wygląd.
1) Odkurzanie – czy robisz domu zapewne jest podklejony Nie istnieje uniwersalny środek
filcowymi podkładkami. A kiedy do czyszczenia podłóg drewto dobrze?
Jednym z największych wrogów drewnianej podłogi jest
piasek i inne twarde drobinki,
które rysują drewno podczas
codziennej eksploatacji. Sprzymierzeńcem w jej pielęgnacji
jest więc odkurzacz wyposażony w specjalną szczotkę z miękkim włosiem przeznaczoną do
parkietów. Warto używać go co
najmniej dwa razy w tygodniu,
a jeśli macie psa - nawet częściej. Co ważne, dobrym zwyczajem jest także odkurzanie
samej szczotki (zarówno przed
rozpoczęciem sprzątania, jak i
w jego trakcie). W ten sposób
upewnisz się, że drobinki piasku
gromadzące się między włosami szczotki nie porysują podłogi.

ostatnio je odkurzałeś? Miękkie
podkładki zapobiegają rysowaniu drewna, ale tylko wtedy, gdy regularnie się je odkurza. W przeciwnym przypadku
zbierający się w nich brud i piasek niszczy podłogę ze zdwojoną siłą i to przy każdym ruchu.

3) Stosujesz zbyt dużo
wody

nianych. Inne preparaty stosuje
się do drewna olejowanego, a
inne do lakierowanego. Jeżeli
zależy wam na długowieczności
waszych podłóg, zafundujcie im
domowe SPA. O tym, czym czyścić i konserwować te wykonane z drewna, najlepiej wiedzą
ich producenci. Eksperci polskiej
firmy Baltic Wood opracowali specjalne formuły produktów do konserwacji. W ofercie
marki są środki dedykowane
konkretnym rodzajom podłóg
lakierowanych – matowych i
półmatowych, a także kosmetyki przeznaczone do wersji olejowanych – zarówno białych,
bezbarwnych, jak i barwionych.

Naturalne drewniane podłogi nie lubią być brudne, ale
jeszcze mniej lubią zmywanie
ociekającym wodą mopem. Do
ich czyszczenia najlepiej użyć
dobrze odsączonego z wody
płaskiego mopa z mikrofibry.
Istotne jest także, aby często
go płukać w zimnej wodzie.
Czyszczenie posadzki zabru- 5) Nie sprzątasz w pozo2) Zapominasz o filcowych dzonym mopem zwiększa bo- stałych pomieszczeniach
podkładkach pod meblami wiem ryzyko jej porysowania. Utrzymanie naturalnych drewnianych podłóg w dobrej konWiesz, że przesuwanie krzeseł, sof czy stolików po drew- 4) Dobierasz niewłaściwe dycji przez długie lata wymaga
nianej podłodze może ją ryso- środki do czyszczenia i regularnego sprzątania nie tylko tych pomieszczeń, w których
wać, więc każdy mebel w twoim

pielęgnacji
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Seria młotowiertarek Hitachi

PODŁOGI

DH 28PCY / DH 28PBY / DH 26PC / DH 26PB
DH 24PH / DH 24PG

są położone. Brud czy piasek z
jednego pokoju bardzo łatwo
przenosi się do pozostałych.
Dbając o drewnianą posadzkę, warto więc usunąć piasek
i kurz z podłóg w przedpokoju, kuchni czy w łazience. Trzeba też pamiętać o regularnym
wytrzepywaniu czy odkurzeniu
wycieraczki, by ta mogła skutecznie oczyszczać buty z piasku i soli, których zimą nie brakuje na naszych chodnikach.

SDS
plus

NOWOŚĆ

Naturalna drewniana podłoga
ociepla wnętrze, jest przyjemna
w dotyku i cieszy oko. Ten efekt
można utrzymać przez długie
lata właśnie dzięki odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji,
która jak widać jest bardzo
prosta. Wystarczy tylko przestrzegać powyższych wskazówek.
Fot. Baltic Wood
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WNĘTRZE

Natura zamknięta we wnętrzu
Dynamiczny rozwój technologii znacząco wpłynął na nasze codzienne
funkcjonowanie. Odcinając się od skomputeryzowanej codzienności, szukamy kontaktu z naturą. Dzięki naturalnym materiałom wykończeniowym, których właściwości przewyższają materiały syntetyczne, możemy się nią cieszyć
także we własnym domu.
Współczesna kultura charakteryzuje się postępem technologicznym na niespotykaną dotąd
skalę. Otaczająca nas zewsząd
technika wzbudza chęć ucieczki do naturalnych rozwiązań.
Dominujące trendy w aranżacji
wnętrz wykorzystują tę tendencję w dwojaki sposób. Z jednej strony rośnie zainteresowanie elementami wyposażenia
wnętrz wykonanymi z naturalnych materiałów. Z drugiej zaś,
czołowi producenci materiałów
budowlanych oferują coraz
szerszą gamę produktów opie-
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rających się na tradycyjnych su- nią dodatki, takie jak drewniane żaluzje, wazony czy lampiorowcach.
ny, które pozwolą nam stworzyć
niepowtarzalny i przytulny kliNaturalne materiały
Wśród naturalnych materiałów mat. Coraz większą popularnością cieszy się również drewno
w wyposażeniu wnętrz wiodąz odzysku, najczęściej w postacą rolę pełni drewno, wykorzyci drewnianych palet, z których
stywane w możliwie najmniej
przy odrobinie wyobraźni stwoprzetworzonej postaci. Do dys- rzyć można niepowtarzalne mepozycji mamy całe spektrum ble czy kompozycje.
rozwiązań aranżacyjnych. Tradycyjne deski podłogowe obec- Równie popularnym materiałem
nie mogą zostać dopełnione jest kamień, dzięki któremu modrewnianą okładziną ścienną żemy zaaranżować przestrzeń
bądź meblami. Dużą rolę peł- zarówno w sposób tradycyjny,
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jak i w surowym stylu industrialnym. Najczęściej występującymi kamieniami dekoracyjnymi
są granit, piaskowiec, marmur,
trawertyn i łupek. Do dyspozycji mamy płyty wieloformatowe, których długość dochodzić
może nawet do 3 metrów, a
także szeroką gamę produktów
tradycyjnych, którymi możemy
wyłożyć tak podłogi, jak ściany.
Na rynku pojawiły się także kamienne zlewy zespolone z blatem kuchennym, a nawet stoły –
jest więc z czego wybierać.

Tradycyjne surowce
Dla naszego zdrowia oraz komfortu przebywania w danym
pomieszczeniu kluczowe znaczenie mają materiały budowlane użyte do jego wykończe-
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nia. Potencjalna emisja lotnych
substancji (np. rozpuszczalników
czy środków konserwujących)
z materiałów dekoracyjnych,
farb i tynków może szkodzić
domownikom latami - dlatego
ich producenci inwestują w poszukiwanie najoptymalniejszych
rozwiązań estetycznych i funkcjonalnych. Wykorzystując rozwój nowych technologii, są dziś
w stanie zapewnić odpowiedni
klimat we wnętrzu. W ten trend
idealnie wpasuje się linia produktów wapiennych StoCalce,
które mają wyjątkowo dobry
wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.
Produkty wapienne miały fundamentalne znaczenie dla budownictwa już w starożytności.
Do największych zalet wapna
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należy bowiem wysoka paroprzepuszczalność. Porowata
struktura tynków wapiennych
i wynikająca z niej dyfuzyjność sprawiają, że produkty te
pochłaniają nadmiar wilgoci,
przechowują ją, a następnie
oddają w doskonałych proporcjach podczas wietrzenia. To
sprawia, że ściany „oddychają” w stopniu nieporównywalnie
większym aniżeli w przypadku
użycia ogólnodostępnych dziś
produktów akrylowych, winylowych czy lateksowych. Wapno
wykazuje też właściwości alkaliczne, dzięki czemu nie ma
potrzeby użycia dodatkowych
środków konserwujących.
Kolekcja StoCalce wytwarzana
jest w sposób naturalny, integru-

Sucha elewacja, niezależnie od warunków

StoColor Dryonic
Farba elewacyjna z Dryonic Technology
• bardzo szybkie wysychanie po deszczu, rosie i mgle
• wykorzystanie inżynierii bionicznej w ochronie
przed rozwojem alg i grzybów
• wysoka wytrzymałość mechaniczna
• bardzo szeroki wybór odcieni i najlepsza stabilność barw
• możliwość stosowania na wszystkich podłożach
budowlanych
• nie zawiera biocydów
• StoColor Dryonic G dostępna ze zintegrowaną warstwą
ochronną

WNĘTRZE
jąc zalety wapna z szerokimi
możliwościami dekoracyjnymi. Linia tynków i szpachli StoCalce
Functio, bazująca na unikatowym
połączeniu wapna i gliny, uwalnia ok. 50% więcej wilgotności
niż tradycyjne tynki gliniane, nie
tracąc przy tym tak cennych właściwości jak łatwość obróbki i wodoodporność – mówi Sebastian
Szarejko, menager produktu w
firmie Sto. – Z kolei mineralne

masy szpachlowe StoCalce Deco
umożliwiają stworzenie powłoki
nie tylko w stylu klasycznym czy
śródziemnomorskim, ale też w
nowoczesnym, ponieważ dobrze
imitują tak popularne dziś powierzchnie betonowe.

czeniowe. Chcąc stworzyć pomieszczenie odznaczające się
dobrym klimatem, zwracajmy
uwagę na jakość i skład wykorzystywanych produktów oraz
na właściwości, jakimi się odznaczają. Stosowanie materiałów wolnych od emisji związków
Bezpieczeństwo i komfort lotnych powinno być standarNiezależnie od preferowanej dem w obiektach dedykowastylistyki wnętrza, warto sięgać nych dzieciom i alergikom. Wypo naturalne materiały wykoń- korzystanie naturalnych tkanin,
drewna i kamienia jest kluczem
do stworzenia przytulnej przestrzeni, w której wszyscy będą
się czuli komfortowo. W celu
wzmocnienia tego efektu warto
sięgnąć po ekologiczne szpachle, tynki i farby, które zapewniają odpowiednią gospodarkę wilgocią, a przy tym dają
swobodę aranżacyjną. W ten
sposób inspiracje czerpane z
natury pozwolą na urządzenie
wnętrza, będącego manifestem
proekologicznego stylu życia.
Fot. STO
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DACHY
łaciowych. - Przede wszystkim
warto przyjrzeć się z bliska połączeniu kołnierza uszczelniającego z pokryciem połaci. Trwałe
i szczelne łączenie gwarantuje
prawidłowe
odprowadzanie
wody deszczowej i śniegu oraz
zapewnia ochronę przed wiatrem - tłumaczy Marcin Demski z
firmy OKPOL producenta okien
dachowych. - Niezbędne może
też okazać się przesmarowanie
zawiasów, wyregulowanie okuć
Szczelność pokrycia
Warto, by miejscom najbardziej oraz montaż nowych uszczelek narażonym na błędy wykonaw- dodaje.
cze przyjrzał się z bliska dekarz, który nie tylko wypatrzy Niezbędne akcesoria
ewentualne nieprawidłowości, Choć śnieżna czapa na dachu
ale i odpowiednio je usunie. jest pięknym symbolem zimy, to
Szczególnie bacznie powinien niesie ze sobą spore zagrożeon skontrolować stan koszy da- nie. Obciążona śniegiem konchowych, przejścia różnych ele- strukcja dachu podatna jest na
mentów przez dach oraz stan uszkodzenia, w tym wygięcie i
komina. Spływająca zimą po zerwanie orynnowania. Potężne
dachu woda wnika bowiem nawisy i sople lodu są też niebezwzględnie we wszystkie, bezpieczne dla znajdujących
nawet najmniejsze szczeliny, się w pobliżu ludzi. Z masami
prowadząc do przenikania wil- śniegu skutecznie radzą sobie
goci w głębsze partie budynku. akcesoria dachowe. Płotki przeNa uwagę zasługuje też sama ciwśniegowe i bale drewniane
obróbka blacharska – podczas montowane na dolnej krawędzi
jej przeglądu należy sprawdzić połaci zatrzymują zsuwający
czy nie jest poluzowana, nie wy- się śnieg, a umiejscowione na jej
kruszył się uszczelniający ją sili- całej powierzchni śniegołapy,
kon oraz czy wszelkie uszczelki dzielą go na mniejsze części,
znajdują się na swoim miejscu.
chroniąc dach przed ogromnym
naporem.
ne, bo duże zatory mogą prowadzić nie tylko do uszkodzeń
samego orynnowania, ale również do zalania elewacji, rozwoju pleśni i grzybów, a nawet
wnikania wody pod okap. Przy
okazji czyszczenia rynien, powinniśmy sprawdzić ich stabilność – działające na nie zimą
wiatry i opady mogą bowiem
poluzować mocowanie systemu.

Dach gotowy na zimę
Zimowe miesiące to dla dachu prawdziwy test wytrzymałości. Niesprzyjające
warunki pogodowe – niskie temperatury, silny wiatr i duże opady narażają go
na poważne uszkodzenia. Dlatego warto sprawdzić jego kondycję, by wraz z
nadejściem wiosny uniknąć przykrych niespodzianek.
Dach to jeden z ważniejszych
elementów domu. Odpowiednio
wykonany i użytkowany, zapewnia komfort termiczny mieszkańcom, przekłada się korzystnie na
bilans energetyczny oraz ma kluczowy wpływ na całą konstrukcję budynku. Na co szczególnie
zwrócić uwagę podczas przedzimowego przeglądu dachu?
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Drożność rynien
Przegląd dachu warto rozpocząć od prac porządkowych.
Szczególnie istotne w okresie
zimowym jest udrożnienie systemu rynnowego. Wchodząc
ostrożnie na drabinę możemy
ręcznie lub za pomocą wody
pod ciśnieniem usunąć zalega-
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jące w rynnach liście, gałęzie i
piach, które utrudniają prawidłowy odpływ z połaci i mogą
powodować pękanie rynien
pod wpływem nagromadzonego lodu. Nie zapominajmy też
o rurach spustowych, które możemy szybko i łatwo udrożnić, Kontrola okien dachowych
wyciągając i opróżniając sitko Przy okazji kontroli dachu war- Jeśli nie posiadamy odpoczyszczaka. To bardzo waż- to też sprawdzić stan okien po- wiedniego sprzętu, a przede

wszystkim wiedzy w należytym
sprawdzeniu naszego dachu,
zasięgnijmy porady eksperta i
zaprośmy do prac doświadczonych fachowców. Liczy się bowiem bezpieczeństwo!
Fot. Okpol

ELEWACJE
dlatego niezwykle istotny jest
dobór odpowiedniej zaprawy klejowej. Między innymi
z uwagi na wielkość płytek
należy zwrócić szczególną
uwagę, aby zaprawa klejąca pokrywała całą tylną powierzchnię płytki. Całkowite
pokrycie powierzchni płytki
zaprawą, w przypadku stosowania ich na elewacji można
uzyskać stosując tzw. metodę
kombinowaną.

Płytki wielkoformatowe na elewacjach
Płytki o dużych formatach to bez wątpienia produkty bardziej wymagające niż te o standardowych wymiarach. Mimo niełatwej obróbki i czasochłonnego montażu posiadają wiele zalet estetycznych, dzięki
czemu cieszą się coraz większą popularnością, a co za tym idzie coraz częściej stosowane są w domach
i mieszkaniach.
Właściwe

ułożenie

płytek zwrócić uwagę na zastoso- aby wykonana powierzchnia magają dużo staranniejszego

wielkoformatowych wymaga wanie odpowiednich zasad była odporna także na trudne przygotowania podłoża. Musi
jednak wiedzy i szczególnych wykonawczych oraz wybór warunki eksploatacyjne. Płyt- mieć ono odpowiednią wilumiejętności. Warto przy tym odpowiednich produktów, tak ki o większych formatach wy- gotność, być równe i stabilne,
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W pierwszej kolejności przygotowaną zaprawę rozprowadza się na podłożu przy
użyciu stalowej pacy zębatej,
następnie, przy użyciu prostej krawędzi pacy, zaprawę
klejącą nanosi się na każdą płytkę, cienką warstwą
pokrywającą wszystkie wyprofilowania. Pozostawienie
pustych przestrzeni skutkować może pękaniem płytek.
Dopiero tak pokrytą klejem

ELEWACJE
płytkę przykłada się do warstwy kleju naniesionego na podłoże i po odpowiednim
rozsunięciu na szerokość spoiny, silnie dociska.

balkonach czy w saunach. Innym rozwiązaniem
może być zastosowanie kleju EXPERT 3 (klasa
C2TE S1) Sprawdzi się on szczególnie na zewnątrz pomieszczeń.

W przypadku elewacji z systemem ociepleń
wykonanym w tradycyjny sposób zaleca się,
aby zwrócić szczególną uwagę na stabilne
zamocowanie warstwy wierzchniej. Efekt
ten można uzyskać poprzez montaż mechaniczny przez warstwę zbrojącą, inaczej niż
ma to miejsce w przypadku systemów wykańczanych tynkiem. Po zakończeniu procesu montażu mechanicznego przystępujemy
do przyklejania płytek, tak jak opisano to
powyżej.

Stosowanie płytek wielkoformatowych wymaga większej dokładności niż w przypadku
płytek standardowych. Układanie ich nie jest
ani szybsze, ani tańsze. Jednak cała praca
poświęcona przy ich montażu zrekompensuje
wizualny efekt nowoczesnej, niepowtarzalnej
powierzchni.

Biorąc pod uwagę występujące na elewacji
duże naprężenia termiczne podstawowym
zaleceniem jest stosowanie klejów odkształcalnych, klasy S1. My zalecamy jednak
kleje o wyższych parametrach, takim jest
EXPERT 4 - klej klasy C2TE S2 zgodnie
PN-EN 12004. To produkt odporny na naprężenia termiczne, wysoce odkształcalny
i przyczepny, o długim czasie otwartego
schnięcia oraz korekty. Doskonale nadaje
się do powierzchni narażonych na duże obciążenia oraz do trudnych podłoży, tj.: stare
okładziny ceramiczne, lamperie olejne, lastryko, płyty wiórowe i OSB. Dzięki swojemu
białemu kolorowi nie przebarwia marmuru,
granitu, trawertynu, piaskowca itp. Jest również doskonałym rozwiązaniem do mozaiki
czy płytek wielkoformatowych. Wysoką odkształcalność >5mm (klasyfikacja S2) zawdzięcza specjalnym dodatkom, takim jak:
mączka gumowa, włókna oraz polimery, co
gwarantuje wysoką trwałość połączenia nie
tylko na elewacjach, ale także na tarasach,
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Bartosz Polaczyk , Dyrektor Techniczny,
KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o.

EXPERT 1
mrozoodporny
klej do płytek

EXPERT 2
elastyczny
klej do gresu

EXPERT 2
BIAŁY
klej elastyczny

EXPERT 3
odkształcalny
klej do płytek

EXPERT 4
wysokoodkształcalny
klej do płytek

Tynk cementowo –
wapienny, gipsowy
Tynki z ogrzewaniem
ściennym
Beton wewnętrzny
min. 6 miesięcy
Płyty gipsowo-kartonowe,
cementowo- włóknowe
Jastrych cementowy
Jastrych anhydrytowy
Ogrzewanie podłogowe
Sztywne płyty wiórowe

Fot. KREISEL

Płyty OSB sztywne
Stare płytki ceramiczne
Stare lamperie olejne
Lastryko
Płynne folie, izolacje
podpłytkowe
Tarasy
Balkony
DANE TECHNICZNE
Klasa i typ

C1T

C2TE

C2TE

C2TES1

C2TES2

Szary

Szary

Biały

Szary

Biały

Maksymalna grubość
warstwy (mm)

10

10

10

10

10

Czas układania płytek po
nałożeniu kleju na podłoże
(min.)

10

30

30

30

30

Czas korekty (min.)

10

20

20

30

30

Czas zachowania
właściwości roboczych
(godz.)

2

2

2

3

3

Możliwość wchodzenia
(godz.)

24

24

24

24

24

Możliwość spoinowania
po czasie (godz.)

48

48

48

48

48

Kolor

Wodo i mrozoodporność
Odkształcalność

REMONT

C1T
Jaki klej stosować w łazienkach?
Dobór kleju wydaje się być prosty, jednak bardzo często zdarza się, że wybrany wyrób nie spełnia swoich zadań i płytki odklejają się. Rodzaj zaprawy
klejącej zależy od płytek, podłoża i miejsca wykonywania okładziny.
Łazienki, prysznice, czy kuchnie
wymagają użycia specjalnych
wyrobów chemii budowlanej.
Związane jest to ze specyfiką
tych pomieszczeń- podczas kąpieli czy zmywania naczyń dochodzi często do wytwarzania
się pary wodnej lub rozpryskiwania wody na otaczającą powierzchnię ściany, czy podłogi.
Przy dłuższym działaniu wody,
mury lub podkłady podłogowe
mogą ulec zniszczeniu i zawilgoceniu. Należy je więc odpowiednio zabezpieczyć, dlatego w
pomieszczeniach o zwiększonej
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wilgotności stosuje się najczęściej
izolacje podpłytkowe najczęściej w postaci płynnych folii. W
przypadku wykańczania podłoża pokrytego hydroizolacją,
nie możemy używać podstawowych klejów do płytek. Są one
dość sztywne i mają ograniczoną przyczepność (szczególnie
do zastosowanych wcześniej
izolacji). Na takich podłożach
najlepiej sprawdzają się kleje
elastyczne, o podwyższonych
parametrach, klasy C2. Są one
uniwersalne w stosowaniu i nadają się także na ogrzewanie
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podłogowe, które bardzo często
występuje w naszych łazienkach.
Podczas prac glazurniczych w
łazienkach należy pamiętać także o odpowiednim doborze fugi.
Ze względu na dużą wilgotność,
istnieje ryzyko porastania przez
pleśnie, stąd ważne aby fuga
była na to odporna. Dodatkowym atutem będzie łatwość
czyszczenia. Na rynku dostępne
są nowoczesne rozwiązania na
bazie nanotechnologii.
Fot. KREISEL

www.kreisel.pl

Profesjonalny klej
dla wymagających!
KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, Infolinia 801 081 991
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Wykonanie nowego tarasu na starym podłożu betonowym
Bogata oferta producentów materiałów nawierzchniowych umożliwia nam wybudowanie tarasu w
pełni spełniającego nasze oczekiwania. Co mamy jednak zrobić w sytuacji, gdy chcemy wykonać nową
nawierzchnię na starym, wylanym już betonowym podłożu? Skuwać? A może naprawić? Czy jest sposób
na to, aby ułożyć trwałą, estetyczną nawierzchnię na zastanej już wylewce betonowej?
Zazwyczaj, podejmując decyzję o wykonaniu nowego tarasu
na gruncie, wybieramy metodę
prostszą, najmniej pracochłonną i niezawodną – technologię
na sucho. Ułożenie betonowych
płyt na wcześniej przygotowanej podbudowie wykonuje się
szybko, a ponadto sposób ten
gwarantuje trwałość nawierzchni i komfort użytkowania.
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Z kolei metoda układania płyt
na wylewce betonowej staje się
wśród inwestorów coraz mniej
popularna. Wynika to m.in. z
faktu, że przy zastosowaniu tej
technologii wydłuża się czas
realizacji (dochodzący nawet
do 6 tygodni). Spowodowane
jest to koniecznością stosowania
przerw technologicznych oraz
skomplikowaniem prac.
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Nie zawsze jednak wybór danej technologii jest świadomą
decyzją właściciela posesji. Decydując się na zakup nieruchomości na rynku wtórnym inwestor powinien mieć na uwadze
fakt, że wiele z zastosowanych
w domu rozwiązań będzie wymagało modernizacji, w tym
także taras. Co należy zatem
zrobić, gdy chcemy mieć nowy

taras w miejsce starego, który
wykonany został na wylewce?
W takiej sytuacji nie koniecznie
musimy sięgać po ostateczne
rozwiązanie, jakim jest skucie
starego podkładu betonowego.
Możliwe jest ułożenie płyt betonowych na zastanej wylewce.

właściwej wysokości, to jej skuwanie jest nieuzasadnione ekonomicznie. Warto wykorzystać
to, co już mamy. Tym bardziej
że płyty możemy również układać na wylewce powierzchniowo
zniszczonej, z licznymi ubytkami.
Jeśli podłoże jest stabilne, prawidłowo ułożony taras z trwałego
materiału, jakim są betonowe
płyty, gwarantuje długotrwałe i
komfortowe jego użytkowanie –
wyjaśnia Jarosław Fiedorowicz,
kierownik budowy z firmy ABW
Superbruk, renomowanego producenta wysokiej jakości kostek
brukowych i płyt tarasowych.

widocznych różnic w odcieniach
barw. Następnie wykonujemy,
bezpośrednio na betonowym
podłożu,
3-4-centymetrową
warstwę podsypki cementowo – piaskowej. Poszczególne
elementy układamy w odstępach wynikających z dystansów użytych płyt lub kostek, a
ewentualne różnice w poziomie
nawierzchni niwelujemy za pomocą zagęszczarki wyposażonej w elastyczną płytę.

- Układając płyty warto pamiętać o zachowaniu odpowiednich
spadków na całej powierzchni tarasu. Nachylenie minimum 0,5%
Przed rozpoczęciem prac ważne gwarantuje swobodny odpływ
– Jeśli wylewka betonowa zo- jest ustalenie kolejności ułożenia wody. Po ułożeniu nawierzchni
stała wykonana prawidłowo i na płyt. Unikniemy w ten sposób możemy przystąpić do spoino-

OGRÓD
wania szczelin pomiędzy płytami
drobnym, płukanym piaskiem lub
specjalnymi masami do fugowania nawierzchni – mówi ekspert
firmy ABW Superbruk.
Końcowy etap prac to impregnacja płyt tarasowych. Ich powierzchnia narażona jest nie tylko na działanie niekorzystnych
czynników atmosferycznych, ale
również na zabrudzenia, np.
tłuszczem, kawą, sokami czy
herbatą. Zabezpieczenie płyt
uchroni je przed powstawaniem
trwałych plam. Warto jednak
pamiętać o tym, że niektóre impregnaty trwale zmieniają kolor
płyt. Zanim więc przystąpimy
do zabezpieczenia, dobrze jest
na próbę zaimpregnować ścinki
płyt lub niewielki fragment nawierzchni.
Fot. ABW SUPERBRUK
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Jakich błędów unikać przy układaniu kostki brukowej?
Układanie kostki brukowej wymaga fachowej wiedzy oraz doświadczenia.
To wieloetapowy proces, który powinien być każdorazowo dostosowany do
rozmaitych czynników.Na co zwracać uwagę, planując wykończenie przydomowej nawierzchni?
Zadanie
dla profesjonalistów
Przede wszystkim ważne jest
korzystanie z pomocy fachowców – doświadczeni i odpowiednio przeszkoleni, znają oni
aktualne technologie montażowe, potrafią ocenić stan podłoża oraz specyfikę wybranego
asortymentu.

Ocenić potrzeby
Niezwykle istotne jest trafne
określenie przeznaczenia tworzonej nawierzchni.Nawet najatrakcyjniejsza kostka nie będzie nas cieszyć długo, jeśli jej
parametrynie zostaną dopasowane m.in. do przewidywanych
obciążeń i natężenia ruchu.
Przykładowo, należy unikać stosowania zbytdużych i cienkich
materiałów (4-6 cm) na podjazdach czy parkingach.

Uwaga na podbudowę
Do podstawowych błędów typowo wykonawczych zaliczyć
można natomiast nieprawidłowe wykonanie podbudowy.
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Wynikać może ono z niedostosowania jej grubości do rodzaju
podłoża i charakteru planowanych obciążeń. „W przypadku
miejsc przeznaczonych dla ruchu pieszego na ogół wystarczy
warstwa ok. 20 cm, a dla powierzchni, które będą poddawane większym obciążeniom,

zaleca się minimum 30-40 cm.–
wyjaśnia Kamil Drewczyński,
ekspert firmy Libet – „Nie wolno też zapominać o zadbaniu o
ukształtowanie terenu, umożliwiające właściwe odwodnienie
konstrukcji nawierzchni, zgodnie z wymaganiami określonymi
w dokumentacji projektowej. I

OGRÓD

Błędne układanie kostki

Układanie kostki wg. zasady 3 palet

wreszcie, podbudowa powinna być z każdej strony obramowana opornikami, pomiędzy
którymi będzie układana kostka.” Coraz częściej odradza się
także stosowania warstwy wyrównującej z mieszanki piaskowo cementowej(zwłaszcza, jeśli
jest wykonywana metodą na
mokro przy wysokich temperaturach i na zbyt dużym obszarze, wyprzedzającym czynności zagęszczania). W wysokich
temperaturach podbudowa cementowo piaskowa dość szybko
wiąże i staje się na tyle sztywna,
że nie pozwala na odpowiednie
zagłębienie się płyty dla wyrównania różnic wysokości między ułożonymi elementami. Jak
najbardziej wskazane jest na-
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tomiast użycie do warstwy wyrównującej grubego czystego
piasku. Z powodzeniem można
wykorzystać także frakcjonowane grysy o dostępnychna
rynku frakcjach: 1-3; 1-4; 2-5;
a nawet 2-8.

Kropka nad i

go efektu estetycznego w postaci niejednolitej nawierzchni.
Problemu tego unikniemy, jeśli
podczas brukowania będziemy
mieszali wyroby z trzech różnych palet. Kolejnym niepożądanym działaniem jest zbyt ciasne układanie kostek, skutkujące
odpryskiwaniem ich górnych
krawędzi. „Dla powierzchni
chodników szerokość spoin powinnawynosić 2-3 mm, a przy
nawierzchniach drogowych minimum 3 mm.” – dodaje Kamil
Drewczyński z Libet.

Również późniejsze etapy wykonawcze narażone są na zupełnie niepotrzebne błędy,
które mogą wywołać poważne
szkody. Należy do nich niewłaściwe komponowanie elementów, wynikające z nieuwzględnienia naturalnych różnic w ich Fot. Libet
odcieniach, typowych dla produktów betonowych. Prowadzi
to do powstania niepożądane-
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OGRÓD

Jak wykonać palisadę ogrodową? Efektowny i uniwersalny element ogrodowego trawnika
Wykończenie ogrodowej rabatki może być ładne i jednocześnie praktyczne. Klimat ogrodu tworzą przecież nie tylko rośliny, ale i wszystkie elementy
uzupełniające zieleń. Doskonałym pomysłem mogą okazać się drewniane słupki, które utworzą oryginalną rabatę i zapewnią podstawę do prawidłowego
wzrostu kwiatów i krzewów. Za pomocą odpowiednich narzędzi i kilku kroków stworzymy drewnianą palisadę, która na pewno będzie przyciągać wzrok!
Szczególnie, gdy wiosna w pełnej krasie zagości w naszych ogrodach.
Lista materiałów:
Miękkie drewno do wykonania kwadratowych, drewnianych słupków o szerokości 70
mm i grubości 70 mm.

Emalia
Przezroczysta emalia do
drewna stosowana na zewnątrz.
Ilość: zależy od długości
obrzeża trawnika; 1 litr emalii do drewna wystarczy na
około 10 metrów kwadratowych trawnika (należy przestrzegać zaleceń producenta).

Lista narzędzi:
- Wyrzynarka akumulatorowa.
- System natryskowy np. PFS
3000 - 2 marki Bosch.
- Podkaszarka.
- Łopata.
- Szpadel.
Poziom trudności: łatwy.
Czas wykonania: maksymalnie 1,5 godziny.
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OGRÓD

Krok drugi
- emaliowanie słupków
Następny krok to dokładne
spryskanie słupków wodoodporną emalią do drewna, która pozwoli zachować świetny wygląd
ogrodowego obrzeża na wiele
lat. Doskonale nada się do tego
system natryskowy PFS 3000-2
marki Bosch. Dzięki niemu nakładanie emalii nie przysporzy

żadnych problemów. Szczegóły
dotyczące procesu natryskiwania zależą od instrukcji przygotowanej przez producenta
danej emalii. Warto pamiętać,
by pomalowanym słupkom dać
wystarczającą ilość czasu na
wyschnięcie. Po kilkunastu godzinach palisada z pewnością jest
już sucha (chyba, że producent
emalii zaznaczył inaczej).

Krok pierwszy
- cięcie słupków

wodowej wyrzynarki PST 18 Li
marki Bosch. Czynność tę należy
Na początek należy wyciąć powtórzyć tyle razy, ile drewdrewniane słupki nadając im nianych słupków potrzebnych
właściwą grubość, szerokość jest do ogrodowego obrzeża.
oraz odpowiadającą nam wysokość. Podczas cięcia trzeba Stylizacyjna wskazówka: Warto
mocno przycisnąć drewno, tak pomyśleć o cięciu drewnianych
aby pozostało nieruchome i nie słupków na różnych długościach.
spadło na podłoże. Zadanie re- Dzięki temu rabatki zyskają niealizujemy za pomocą bezprze- powtarzalny wygląd.
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Krok trzeci – wykopanie rowu
Teraz można przejść do pracy ze szpadlem. Na początek należy
wykopać mały rów wokół brzegu ogrodu, który będzie pasował
do szerokości drewnianych słupków. Głębokość dołu powinna równać się długości łopaty, aby słupki stały stabilnie, a nie przewracały się z każdym mocniejszym podmuchem wiatru.

OGRÓD

Krok piąty

Wskazówka: Można wziąć

Krok czwarty

pod uwagę obłożenie dołu
cienką warstwą żwiru. Zapewni
to większą stabilność obrzeżom
i sprawi, że słupki nie osiądą w
ziemi.

Czas na rozmieszczenie drewnianych słupków blisko siebie
wzdłuż całego wykopu. Jeżeli
mają one różną wysokość, całość nabierze dynamicznego i
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oryginalnego wyglądu. Pozostałe otwory należy wypełnić
ziemią za pomocą łopaty, tak
by obrzeża wyglądały schludnie.

doskonałe rezultaty cięcia. Pasek ochronny będzie przeciwdziałał uszkodzeniu drewnianego słupka, nawet jeżeli zbliżysz
się do jego krawędzi.

Ostatni etap to przycięcie trawy wzdłuż krawędzi brzegu,
aby całość prezentowała się
estetycznie. Idealnym narzędziem do wykonania tego zadania będzie bezprzewodowa Palisada nada wyjątkowego
podkaszarka Bosch Art 23-18 charakteru każdemu ogrodowi.
Li marki Bosch, która zapewni
maksymalną swobodę ruchu i Fot. Bosch

PRODUKTY

Polska piana podbija rynek
Piana ISUM 65 zasłynęła jednym z najlepszych
debiutów w 2016 roku, na polskim rynku chemii
budowlanej. Bardzo szybko zyskała duże uznanie wśród profesjonalnych montażystów stolarki otworowej. Czemu zawdzięcza swój sukces? Ze
zdobytych przez nas informacji wynika, iż złożyło
się na to parę czynników.
Z pewnością kluczem do sukcesu produktu okazała się jego
bardzo duża wydajność. Biorąc
pianę ISUM 65 do ręki od razu
czujemy, iż puszka zawiera w
sobie o wiele więcej produktu
w porównaniu ze zwykłą pianą
montażową. Firma ISUM szacuje, iż wydajność ich produktu
to około 150% standardowych
pian montażowych uznanych
marek oraz ponad 200% w porównaniu do tańszych pian dostępnych w sprzedaży. Trzeba
przyznać, iż te liczby, w połączeniu z przystępną ceną produktu robią wrażenie.
Kolejnym atutem piany jest jej
gęstość. Dzięki wysokiej gęstości, piana uzyskała jedne z
lepszych na rynku współczynników przewodzenia ciepła oraz
izolacji akustycznej. Zgodnie
z informacjami zawartymi na
opakowaniu produktu, tłumienie
dźwięku poprzez pianę sięga
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cisk na inwestowanie kapitału
w Polsce. Jest to firma o 100%
polskim kapitale, a biorąc pianę do ręki od razu rzuca się w
oczy napis „Jakość z Polski”. Takie podejście również może podobać się klientom. Jak wiadomo, mamy na naszym rodzimym
rynku innychproducentów piany,
o kapitale będącym w polskich
rękach, jednak najczęściej owe
firmy posiadają fabryki zorganizowane za granicami naszego kraju, a przy transporcie
towarów korzystają z usług zagranicznych pośredników. Jak
chwali się sam dyrektor firmy
ISUM, ich produkt robiony jest
w Polsce, a obsługa logistyczna
firmy powierzona została Poczcie Polskiej. Mamy więc pewność, iż każda złotówka wydana na pianę zostaje w kraju.

do 61 dB. Z pewnością parametr ten, jest bardzo doceniany przez rodziny mieszkające w
miastach, gdzie budynki narażone są na dużą dawkę odgłosów dochodzących zza okien.
Również przewodność cieplna
λ= 0,036 W/m2, umożliwia stosowanie piany do ociepleń budynków. Warto tutaj zaznaczyć,
iż λ piany jest lepsza, niż większości wełen mineralnych, dedy- Jak widać, nowa piana marki
kowanych do ociepleń!
ISUM, dostępna w sklepach od
około roku, dzięki wielu zaletom
Dla montażystów, wstawiają- przypadła do gustu zarówno
cych wiele okien lub drzwi jed- profesjonalnym montażystom,
nego dnia istotne jest również jak i finalnym odbiorcom, którzy
to, aby w możliwie jak najkrót- w domu mają cieplej i ciszej.
szym czasie piana była goto- Pozostaje trzymać kciuki za rowa do wstępnej obróbki. Tutaj dzimego producenta i liczyć, że
warto zajrzeć do Aprobaty mimo wielkiego sukcesu, piana
Technicznej piany, gdzie w ta- wciąż będzie sprzedawana w
beli opisującej jej właściwości bardzo kuszącej cenie. Oby tak
techniczne, znajdziemy informa- dalej!
cję, iż czas cięcia to 21 minut.
Istotnym faktem, jest również to, Fot. ISUM
iż firma ISUM stawia duży na-

WNĘTRZE
i hafty. Świetnie sprawdzi się
jako element minimalistycznego, białego wnętrza - wystarczy kilka części, aby nadać mu
wyjątkowego charakteru. Dzięki przestrzennemu wzornictwu,
mozaika tworzy wyjątkowy,
monochromatyczny patchwork.
W łazience możemy na przykład otoczyć nią lustro lub umieścić ją w okolicy umywalki. Całość warto przełamać ciemnymi
akcentami (np. w kolorze grafitowym), jak również bardziej
żywymi: seledynowymi, morskimi czy amarantowymi.

Heksagonalne płytki w aranżacji wnętrza
Sześciokątne płytki zdobyły wielką popularność, szybko stając się prawdziwym
„must have” w urządzaniu mieszkania. Stanowią one doskonałą alternatywę
dla tradycyjnych kształtów, a przy odpowiednim ułożeniu mogą stworzyć
oryginalny efekt patchworku. Podpowiadamy, w jaki sposób wykorzystać
heksagony podczas aranżacji pomieszczeń.
Proponowane przez Grupę Tubądzin sześciokątne płytki o
wielu deseniach, wprowadzą
szczyptę elegancji do każdego pomieszczenia. Siłą heksagonów jest tworzony przez nie
zachwycający układ geometryczny, obok którego nie można przejść obojętnie.
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W kolekcji All In White znalazło
się kilka propozycji dla osób,
które chciałyby wykorzystać
sześciokątne płytki w aranżacji
przestrzeni. Jedną z nich jest
mozaika ścienna występująca
w dwóch wariantach kolorystycznych: białym i ciemnoszarym. Motyw heksagonów poja-
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wia się także na płytkach All in
white 1 STR – tutaj figury geometryczne sprawiają wrażenie,
jakby zostały wtłoczone w ich
powierzchnię.
Sześciokątna mozaika ścienna z kolekcji Elementary swoją
strukturą przypomina koronki

Płytka ścienna Elementary Hex
STR to nieco inne spojrzenie na
heksagonalny trend. Na klasycznym prostokącie możemy
podziwiać sześciokąty, dzięki czemu całość przypomina
swoją strukturą plaster miodu.
Półmatowe płytki z linii Elementary Hex STR występują
w czterech wariantach kolorystycznych: bieli, graficie i dwóch
odcieniach szarości. Doskonale
sprawdzą się położone na całej ścianie, jak również jedynie
w postaci „przecinającego” ją
poziomego pasa.

Heksagonalne płytki wyglądają
spektakularnie nawet na małej
powierzchni. Idealnie sprawdzą
się więc nie tylko w dużych, ale
także niewielkich mieszkaniach.
Fot. Tubądzin

WNĘTRZE

Zabezpieczanie okien folią

Osadzanie narożników na zaprawie montażowej

Zwilżanie podłoża przed tynkowaniem

otworową okleić folią, narożniki
wzmocnić profilem ze stali nierdzewnej, osadzając go na zaprawie montażowej, a wszelkie
Przyjazny mikroklimat wnętrz i prywatną strefę dobrego samopoczucia pomagają stworzyć tynki i gładzie wapienne. Łatwo je elementy metalowe zabezpieczyć
antykorozyjnie – podpowiada
wykonać, dlatego – przestrzegając kilku wskazówek – można podjąć się tego zadania samodzielnie.
Maciej Iwaniec z firmy Baumit.
Nowoczesne technologie zo- kątach, stąd warto zadbać o ne są praktycznym podłożem, ręcznie lub maszynowo. Długi cowy. Powinno być ono przede
rientowane na minimalizację to, by panował tam komfortowy które poprawia i reguluje mi- proces wiązania wapna po- wszystkim nośne, wolne od Dopiero wówczas możemy spozużycia energii powodują, że mikroklimat, sprzyjający wypo- kroklimat w pomieszczeniach, zwala na spokojne tynkowa- resztek zapraw i starej farby kojnie przystąpić do zarobienia
tynku z czystą wodą, przestrzewnętrza, w których spędzamy czynkowi i dobremu samopo- a jednocześnie podnosi walo- nie, bez pośpiechu i obawy, oraz odkurzone.
gając przy tym bezwzględnie
większą część życia, stają się czuciu. Tynki i gładzie wapienne ry wizualne. Po stwardnieniu że zaprawa szybko stwardcoraz bardziej szczelne. Po- dzięki doskonałym właściwo- tworzą gładką i wytrzymałą nieje. Przy odrobinie wprawy – Chłonne powierzchnie, jak np. proporcji określonych przez
wietrze ma ograniczone moż- ściom absorpcyjnym przejmują warstwę. Ich dużym atutem można samodzielnie podjąć beton komórkowy należy przed producenta. Bardzo ważne jest
liwości infiltrowania do po- rolę naturalnej klimatyzacji – jest to, że można je stosować się zadania tynkowania ścian, tynkowaniem zwilżyć obficie także jej dokładne wymieszamieszczeń, w obliczu czego sterują wilgocią, pochłaniając na większości materiałów mi- pamiętając przy tym o prze- wodą. Trzeba to jednak zrobić nie. Gładką konsystencję bez
odpowiednio wcześniej, aby nie grudek otrzymamy za pomocą
konieczne staje się zwracanie ją, gdy w pomieszczeniu wy- neralnych, powszechnie uży- strzeganiu kilku zasad.
doprowadzić do tworzenia się wolnoobrotowej mieszarki.
uwagi na jakość oraz funkcje stępuje jej nadmiar i stopniowo wanych do wznoszenia ścian:
filmu wodnego na ścianie bezstosowanych materiałów wy- oddają, kiedy powietrze ulega cegłach oraz pustakach cera- Sztuka tynkowania
pośrednio przed tynkowaniem. Z – Masę tynkarską narzucamy na
wysuszeniu. Ze względu na wy- micznych i silikatowych, betokończeniowych.
Zanim
przejdziemy
do
zasadkolei na podłożach betonowych ścianę przy użyciu kielni lub masoką alkaliczność wapna tynk nie zwykłym i komórkowym. Z
niczej
części
prac
związanych
lub tych o niskiej chłonności za- szynowo agregatem tynkarskim,
zapobiega rozwojowi pleśni, kolei gładzie wapienne mają
Tynk z kontrolą klimatu
stanowiąc długotrwałą ochronę naturalnie biały kolor i bar- z wykonaniem tynków wapien- lecane jest stosowanie podkładu w warstwie ok.15-20 mm. W
– Ściany stanowią największą nawet w pomieszczeniach o du- dzo drobne uziarnienie, dzięki nych, powinniśmy zadbać o wzmacniającego przyczepność miejscach narażonych na pękniępowierzchnię, która jest w sta- żej ilości pary wodnej, jak ła- czemu stanowią idealne pod- odpowiednie przygotowanie lub wykonanie całopowierzchnio- cia, jak na przykład przejścia rożłej interakcji z powietrzem w zienki czy kuchnie – mówi Ma- łoże pod malowanie. Tynki na podłoża. To niezwykle istotny wo warstwy sczepnej, przecze- nych materiałów w podłożu lub
pomieszczeniach. Dużo czasu ciej Iwaniec, product manager bazie wapna są łatwe do na- etap prac, od którego w du- sanej grzebieniem tynkarskim. narożniki okien i drzwi, pamiętajspędzamy we własnych czterech w firmie Baumit. Tynki wapien- noszenia. Można je aplikować żym stopniu zależy efekt koń- Warto też zawczasu stolarkę my o zatopieniu siatki zbrojącej.

Tajniki wykonania „oddychających” tynków i gładzi wapiennych
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Narzucanie tynku maszynowego agregatem

Świeży tynk zaciągamy łatą typu
H, wyrównując wstępnie jego powierzchnię. Czynność tą wykonujemy zdecydowanym ruchem,
przesuwając przy tym łatę w
różnych kierunkach, pamiętając
przy tym o kontroli pionu i kątów.
Ewentualne ubytki uzupełniamy
zaprawą i ponownie zaciąga-

my. Przy grubości tynku powyżej
25 mm zalecane jest nakładanie
wielowarstwowo, metodą „świeże
na świeże”, czyli kolejną warstwę
nanosimy po wstępnym związaniu poprzedniej. Tak przygotowane powierzchnie pozostawiamy do przeschnięcia – wyjaśnia
ekspert firmy Baumit.

Wyrównywanie wstępnie
związanego tynku poprzez
drapanie powierzchni łatą
trapezową
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Ściąganie tynku łatą po narzuceniu na ścianę

Obsadzanie siatki zbrojącej w tynku
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Czas potrzebny do wiązania
tynku umożliwiającego dalszą
obróbkę zależny jest od rodzaju
i chłonności podłoża, temperatury oraz wilgotności powietrza.
Lekko stwardniały tynk wyrównujemy łatą trapezową poprzez zdrapywanie wierzchniej
warstwy na całej powierzchni.

Wyprowadzone w ten sposób
ściany lub strop skrapiamy wodą
i delikatnie przecieramy ręcznie
pacą styropianową, a następnie gąbką lub filcem, ewentualnie mechanicznie – zacieraczką
do tynków. Kończymy w momencie uzyskania efektu jednorodnej
struktury powierzchni. Nie wygła-

Zacieranie końcowe
powierzchni tynku pacą
z twardej gąbki

dza się tak ścian, jeśli mają być na ną płaszczyznę gładź wapienną
jako końcową warstwę wierzchniej kładzione płytki ceramiczne.
nią. Jak wyjaśnia Maciej Iwaniec z firmy Baumit: – Nakłada
Gładkie ściany i sufity
Efekt idealnie gładkiej po- się ją nie wcześniej niż 24 godziwierzchni – przy zachowaniu ny po zakończeniu tynkowania,
wszystkich parametrów pozwa- a gdy jest chłodno – nawet po
lających ścianie „oddychać” – 3-5 dniach. Podłoża nie powinno
uzyskamy stosując na otynkowa- się przedtem zwilżać. Rozrobio-

Zacieranie końcowe
powierzchni tynku
za pomocą zacieraczki
mechanicznej

WNĘTRZE

Mieszanie gładzi wapiennej Baumit KlimaGlaette z wodą

ną masę nakładamy najpierw na
sufit, później na ściany. Naciąga
się ją kielnią stalową, dokładnie
dociskając do podłoża. Można
też użyć agregatu tynkarskiego.
Gdy gładź stwardnieje – w zależności od warunków atmosferycznych i chłonności podłoża,
po ok. 2 godzinach – nanosimy
jeszcze jedną, cienką warstwę
z masy o rzadszej konsystencji,
wyrównując jej powierzchnię „na
mokro”. Wyschnięte gładzie wapienne nie wymagają szlifowania
ani wygładzania, co eliminuje
uciążliwe pylenie i skraca czas
obróbki. Tak przygotowana powierzchnia stanowi idealne tło do
dalszych prac dekoracyjnych.
Fot. Baumit

Nakładanie gładzi

Gładzenie powierzchni
za pomocą gładzi

33

eFachowiec 4’2016

