
Układanie
kafelków
na posadzce 
zewnętrznej



Jakie płytki nadają się do użycia na zewnątrz

Na ze wnątrz mo gą być sto so wa ne ce ra micz ne płyt ki pod ło go we mro zo
od por ne, gre sy lub płyt ki klin kie ro we. Ich na sią kli wość nie po win na prze
kra czać 3% (gru pa na sią kli wo ści I). Po win ny mieć co naj mniej III kla sę 
od por no ści na ście ra nie.

UWAGA
Na ze wnątrz do mu nie po win no się ukła dać pły tek szkli wio nych. 
Gdy są  po la ne wo dą lub za le ga na nich war stwa top nie ją ce go 
śnie gu, cho dze nie po nich gro zi po śli zgnię ciem. Naj le piej użyć jest 
pły tek o po wierzch ni an ty po śli zgo wej  (an go bo wa nych, ma to wych, 
żło bio nych).
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Układanie płytek na tarasie
 

Przekładanie przewodu elektrycznego

1.  Przed przy stą pie niem do 
na kle ja nia pły tek, do brze 
jest roz ry so wać so bie szkic 
ich roz miesz cze nia. Na 
pew no część pły tek bę dzie 
mu sia ła być przy cię ta. 
Trze ba więc tak za pla no
wać ich układ, by płyt ki 
cię te znaj do wa ły się 
w miej scach nie rzu ca ją
cych się w oczy. Po win ny 
też być roz miesz czo ne pro
por cjo nal nie – je śli z jed nej 
stro ny ta ra su płyt ki ma ją 
być przy cię te, to le piej zro
bić tak, by były przycinane 
po obu stronach. Przy ukła
dzie sko śnym (tzw. ka ro) 
nie ma to więk sze go zna
cze nia.

2.  Przystępując do rysowania 
planu ułożenia kafelków, 
trzeba podjąć decyzję jakiej 
grubości będą spoiny mię
dzy nimi.  Szerokość spoin 
zależy od wielkości płytek. 
Im płytki są większe, tym 
grubsze powinny być spo
iny.

3.  Płytki można układać mini
mum po 28 dniach od 
wykonania betonowej płyty 
tarasu. Średnia temperatu
ra w dniu prowadzenia prac 
nie powinna być mniejsza 
niż +5º C. Nawierzchnię 
trzeba oczyścić szczotką 
i odkurzaczem, a następnie 
sprawdzić czy nie ma na 
niej pęknięć. Jeśli są to 
trzeba je zwilżyć wodą 
i wypełnić zaprawą cemen
tową.

4.  Po oczysz cze niu pły ty trze
ba ją po ma lo wać środ kiem 
grun tu ją cym do be to nu. 
Zwięk szy on przy czep ność 
kle ju mo cu ją ce go ka fel ki.

Rozmieszczenie płytek:

wąski odcinany
pasek skrajnej płytki

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

przycięte pytki skrajne
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5.  Na pły cie ta ra su od wzo ro
wu je się układ pły tek, któ ry 
zo stał wcze śniej na szki co
wa ny na pa pie rze. Trze ba 
też wy ty czyć dwie li nie pro
sto pa dłe, wzdłuż któ rych 
bę dą ukła da ne płyt ki. 
Wzdłuż jed nej z nich przy
mo co wać na le ży dłu gą 
li stwę drew nia ną. 

6.  W wia drze roz ro bić trze ba 
uela stycz nio ną, wo dosz czel
ną za pra wę kle ją cą do pły
tek. Wsy pu je się su chą mie
szan kę  i we dług wska zań 
pro du cen ta do da je po trzeb
ną ilość wo dy. Ma sę roz ra bia 
się przy po mo cy wier tar ki 
z za mo co wa nym mie sza
dłem. 

7.  Go to wy klej roz pro wa dza się 
za po mo cą pa cy zę ba tej. 

8.  Kle je nie pły tek trze ba za czy
nać od środ ko wej czę ści 
ta ra su. Płyt ki ukła da się naj
pierw wzdłuż drew nia nej 
ła ty, a po tem na po zo sta łej 
czę ści ta ra su. Każ dą płyt kę 
naj pierw kła dzie się de li kat
nie na klej, usta wia we wła
ści wym po ło że niu i do ci ska 
lub do bi ja gu mo wym młot
kiem.

9.  W na roż ni kach pły tek umie
sz cza się pla sti ko we krzy ży
ki dy stan so we, do bra ne do 
gru bo ści spo iny. Co ja kiś 
czas trze ba też skon tro lo
wać za po mo cą po ziom ni cy, 
czy płyt ki są rów no uło żo ne. 
Ewen tu al nych poprawek 
do ko nu je się de li kat nie opu
ku jąc płytki gu mo wym młot
kiem.
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10.  Na kra wę dziach ta ra su 
umie ścić trze ba pro fil 
ką to wy.

11.  Po trzech dniach moż na 
przy stą pić do spo ino wa
nia pły tek (fu go wa nia). 
Użyć trze ba spe cjal nej 
wo dosz czel nej, uela
stycz nio nej ma sy spo
inu ją cej do sto so wa nia 
na ze wnątrz do mów.  Za 
po mo cą gu mo wej pa cy 
roz ro bio ną ma sę wci ska 
się  mię dzy płyt ki. Jed
no ra zo wo na kła da się 
ma sę na ob szar oko ło 
1m2.

12.  Gdy spo iny wy schną, 
wil got ną gąb ką trze ba 
ze brać nad miar ma sy 
i de li kat nie wy rów nać 
li nię spo ino wa nia. Po 
za koń cze niu spo ino wa
nia po wierzch nię ta ra su 
trze ba jesz cze raz prze
trzeć na mo kro.

13.  W po dob ny spo sób 
ukła da się ce ra micz ną 
po sadz kę na bal ko
nach. Przed uło że niem 
ka fel ków na ta ra sie 
znaj du ją cym się nad 
po miesz cze niem ogrze
wa nym, trze ba po praw
nie wy ko nać je go ocie
ple nie i war stwę 
od pro wa dza ją cą wo dę 
do ry nien. 

zaprawa klejąca profil kątowy

płytki ceramiczne

10

11

12



Cięcie i szlifowanie płytek

nacinanie płytek wzdłuż ich krawędzi, przy 
użyciu nożyka szklarskiego

łamanie płytek specjalnie przeznaczonymi do 
tego szczypcami

wycinanie półokrągłych wgłębień przy krawę
dzi płytki za pomocą obcęgów

wybijanie otworu w płytce

po więk sza nie otwo ru w płyt ce przy po mo cy 
ob cę gów

przycinanie płytek przecinakiem i młotkiem

cięcie płytek specjalnym przyrządem

wygładzanie krawędzi płytek kamieniem szli
fierskim



Pytki na schodach
 

Płyt ka mi mro zo od por ny mi, gre sem lub płyt ka mi klin kie ro wy mi moż na 
rów nież wy kończyć scho dy pro wa dzą ce do do mu lub pro wa dzą ce 
z ta ra su do ogro du.

1.  Ukła da nie trze ba roz
po cząć od drzwi wej
ścio wych. Tak jak 
i w przy pad ku ta ra su 
mię dzy po sadz ką 
scho dów, a ścia ną 
po wi nien być umiesz
czo ny pro fil dy la ta cyj
ny.

2.  Po oczysz cze niu 
i za grun to wa niu scho
dów roz po czy na się 
ukła da nie ka fel ków. 
Naj pierw przy kle ja się 
płyt ki na pod stop
niach, czy li pio no wych 
ścian kach scho dów, 
a do pie ro póź niej na 
stop niach. 

3.  Je śli ko niecz ne bę dzie 
sztu ko wa nie pły tek na 
stopniach należy 
pa mię tać, że płyt ki 
przy cię te po win ny być 
uło żo ne przy 
we wnętrz nych na roż
ni kach stop ni. 

4.  Kra wę dzie stop ni moż
na też wy kończyć spe
cjal ny mi pro fi la mi, któ
re ma ją wła ści wo ści 
an ty po śli zgo we. Pod
czas ukła da nia wci ska 
się je w war stwę 
za pra wy kle jo wej 
i z obu stron okła da 
płyt ka mi.

płytka stopna

płytka stopna

płytka przedstopna

płytka przedstopna
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UWAGA
Płyt ki na pod stop niach po win ny mieć ta ką wy so kość, że by mię dzy 
ni mi a płyt ka mi pod nóż ka zmie ści ła się jesz cze war stwa spo iny. 

5.  Nie któ re płyt ki prze zna czo ne do ukła
da nia na stop niach scho dów ma ją 
wy pro fi lo wa ne brze gi. Bu  do wa ta ka 
za bez pie cza użyt kow ni ków scho dów 
przed po śli zgnię ciem.

6.  Ukła da jąc na scho dach płyt ki klin kie
ro we lub gresowe moż na na stop
niach uło żyć spe cjal nie wy pro fi lo wa
ne płyt ki  – tzw. na stop ni ce.

Płytki w alejkach
Chcąc wy ko nać ścież kę ogro
do wą z na wierzch nią z pły tek 
ce ra micz nych, klin kie ro wych 
lub gre su, trze ba wpierw wy ko
nać pod nią od po wied nią pły tę 
be to no wą.

1.  Za po mo cą drew nia nych 
koł ków i sznur ka wy ty cza 
się prze bieg ścież ki. 
Na stęp nie ro bi się tam 
2530 cm wy kop. 

2.  Po wy ję ciu koł ków w ich 
miej sce wbi ja się de ski. 
Od le głość mię dzy jed nym 
rzę dem de sek, a dru gim 
po win na być wszę dzie jed
na ko wa. 
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3.  Do de sek przy bi ja się 
po dłuż ne ła ty drew nia ne, 
któ re utwo rzą sza lu nek. W 
miej scach, gdzie ścież ka 
ma za krę cać łu kiem, 
de sko wa nie ro bi się z 
pa sów twar dej pły ty pil
śnio wej, na da jąc im od po
wied nią krzy wi znę. 

  Co 2 m trze ba w po przek 
sza lun ku umie ścić de skę.  
W miej scach tych bę dzie 
dy la ta cja za po bie ga ją ca 
pę ka niu pły ty be to no wej.

4.  Do wy ko pu wsy pu je się  
10cio cm war stwę po spół
ki (gru by żwir zmie sza ny z 
pia skiem) i moc no ubi ja. 
Roz ro bio ną z wo dą mie
szan kę be to no wą (1 część 
ce men tu, 1,5 czę ści pia
sku, 2,5 czę ści żwi ru) wle
wa się do de sko wa nia.  
Mie szan ka mu si być bar
dzo gę sta – pra wie su cha. 
Be ton mu si do brze wy peł
nić de sko wa nie, dla te go 
trze ba go za gę ścić drew
nia nym  ubi ja kiem.

5.   Po wierzch nię be to nu 
wy rów nu je się za po mo cą 
ła ty drew nia nej.
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Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania 
w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.

6.  Ka fel ki na ścież kach ukła da 
się w po dob ny spo sób jak na 
ta ra sie. New ral gicz ny mi pun
k ta  mi są w tym przy pad ku 
łu ko we za krę ty. W tych miej
scach płyt ki po win ny być 
per fek cyj nie przy cię te. Jest 
to za da nie bar dzo trud ne, 
dla te go naj le piej uni kać 
ro bie nia za krę tów po łu ku.

7.  Nie wolno też zapomnieć, by 
nad miejscami dylatacji beto
nu umieścić profile dylatacyj
ne między płytkami.

UWAGA
W miejscu styku ścieżki ze schodami powinna być pozostawiona 
przerwa dylatacyjna, w której umieścić trzeba specjalny profil dy
latacyjny.
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