Jak fachowo układać klinkier?
1. Różnice w odcieniach kolorystycznych wyrobów klinkierowych są rzeczą naturalną wynikającą z procesu produkcji i dzięki nim powierzchnia wyłożona klinkierem nabiera naturalnego wyglądu. Jednak aby uzyskać taki efekt należy pamiętać,
zwłaszcza przy kładzeniu elewacji czy podłogi o mieszaniu płytek z różnych opakowań. Dobrze jest również dokonywać zakupu towaru z jednej partii.
2. Do montażu wyrobów z klinkieru należy stosować przeznaczone do tego zaprawy klejowe. Na zewnątrz stosować zawsze zaprawy mrozoodporne. Przy płytkach
podłogowych i schodowych, kształtkach i daszkach ogrodzeniowych oraz parapetach, stosowana zaprawa klejowa powinna cechować się elastycznością. Przy montażu zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta kleju w szczególności dbając,
aby maksymalna grubość kleju wynosiła nie więcej niż 5 mm .

Kompleksowe rozwiązania klinkierowe

Przykładowe sposoby
układania schodów klinkierowych

Elewacja wraz z elementami ją dopełniającymi stanowi wizytówkę i buduje wizerunek całego domu. Klinkier jest materiałem dominującym
i tym samym wymaga odpowiedniego i pasującego dopełnienia. W tym celu stworzyliśmy szeroki system daszków, schodów, kształtek i
parapetów, który pozwoli na skomponowanie stylistycznie spójnej i harmonijnej koncepcji.

spoina trwale elastyczna

nastopnica

szczelina 3-5 mm

3. Podłoża na których są układane płytki i kształtki powinny być równe, trwałe i suche.
Przed klejeniem podłoże powinno być oczyszczone z warstw nienośnych i obniżających przyczepność oraz zagruntowane emulsją gruntującą. Powierzchnia podłoża
przygotowanego do kleju nie powinna być gładka, w celu zwiększenia przyczepności można porysować ją ostrym narzędziem. Nie należy przyklejać płytek na wilgotny
tynk. W podłożu powinny być również zakończone procesy wiązania i osiadania.
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warstwa spadkowa
lub/i wyrównawcza

zaprawa klejowa

Parapety

Elewacje

Daszki ogrodzeniowe

uszczelnienie

4. W przypadku konieczności wykonania wyrównania podłoża oraz wyprofilowania
odpowiedniego spadku powierzchni należy zastosować specjalnie przeznaczone
do tego zaprawy.
5. Zaprawa klejowa musi znajdować się pod całą powierzchnią okładziny. Celem
zapewnienia pełnego przylegania okładziny do podłoża zaleca się naniesienie zaprawy klejowej zarówno na podłoże jak i spód okładziny.
6. Przy klejeniu wyrobów na tarasach, balkonach, schodach itp. należy wykonać właściwe uszczelnienie podłoża (hydroizolacja). Uszczelnienie wyprowadzać również
na ścianę na wysokość zastosowanego cokołu. Miejsce styku ściana-podłoże można
dodatkowo uszczelniać taśmą do tego przeznaczoną, zaleca się również zastosowanie sznura dylatacyjnego. Uszczelnienie powinno zabezpieczyć przed wnikaniem
wody do warstw pod okładziną klinkierową oraz zapobiegać przed osłabianiem siły
wiązania okładziny z podłożem i zabezpieczyć okładzinę przed zaciąganiem wody
od spodu wykładziny.

Kształtki ogrodzeniowe
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z wkładką dystansową

Schemat montażu
parapetów klinkierowych
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7. Okładziny należy układać w jednym kierunku, zgodnie z liniami ciągnienia znajdującymi się na wewnętrznej stronie wyrobów.

zaprawa klejowa
uszczelnienie

8. Przy dużych powierzchniach konieczne jest wykonanie dylatacji co 2-5 m. Szerokość szczeliny dylatacyjnej powinna wynosić ok. 10 mm. Szczeliny dylatacyjne
wypełniać fugą elastyczną.
9. Okładziny na powierzchniach poziomych narażonych na działanie opadów atmosferycznych powinny być układane ze spadkiem umożliwiającym swobodny
spływ wody – min 2% spadku.
10. Pomiędzy płytkami należy pozostawić spoiny, najczęściej stosowane szerokości
to 8 do 14 mm . Spoiny zawsze należy wypełnić dostępnymi na rynku zaprawami
przeznaczonymi do fugowania klinkieru. Zaprawy w spoinach powinno się wyrównywać z licem okładziny, nadając im lekko wklęsły profil. Na elewacji okładzina klinkierowa powinna w pionie licować z tynkiem na ścianie. Jeżeli okładzina wystaje
ponad tynk, koniecznie należy ją zabezpieczyć przed podsiąkaniem wody. Zalecane
fugowanie metodą półsuchą. Nie jest wskazane szlamowanie.

wsunięcie na głębokość
ok. 10-15% szerokości ramy okna
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Więcej na stronie www.kingklinker.com w dziale Porady techniczne.

sznur dylatacyjny
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parapet powinien
wystawać poza lico
ściany co najmniej 3 cm

spoina cementowa

11. Przy układaniu stopnic schodowych należy bezwzględnie stosować zasadę nieprzyklejania części pionowej noska stopnicy do betonowego elementu schodów.
12. Wszelkie materiały pomocnicze tj. grunty, kleje, fugi, spoiny elastyczne, uszczelnienia itp. konieczne do prawidłowego klejenia okładzin klinkierowych należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów.
13. Klejenie wykładzin klinkierowych powinien dokonać fachowiec, który podejmie decyzję co do ułożenia okładziny i zastosowania materiałów pomocniczych, w zależności
od warunków występujących w miejscu klejenia.

stopień

uszczelnienie
zaprawa klejowa

taśma uszczelniająca

Filmy instruktażowe dostępne są w Poradach technicznych na stronie www.kingklinker.com

Klinkier Przysucha S.A.
Skrzyńsko, ul. Przemysłowa 56, 26-400 Przysucha
tel. (48) 675 21 80, fax (48) 675 25 39
e-mail: handel@klinkierprzysucha.pl
www. kingklinker.com

www. kingklinker.com

Daszek ogrodzeniowy 310x310x80, 310x445x90, 400x400x90*, 445x445x90, 445x585x106 mm
Daszek ogrodzeniowy Royal 445x445x250 mm
Daszek ogrodzeniowy Royal Lion 445x445x520 mm

*Daszek dostępny w wybranych kolorach - Informacja Biuro Obsługi Klienta.

Kształtka ogrodzeniowa
180/120x100x58 mm, 310/250x100x78 mm

Kształtka Tytan
160/200/240/280/320x105x28 mm

Listwa ogrodzeniowa
79x250x42 mm

Stopnica antyczna gładka/ryflowana
330x245x16 mm

Stopnica wenecka gładka/ryflowana
330x245x14 mm

Komplet narożny antyczny gładki/ryflowany*
330x330x16 mm
Podstopnica 120x310x10 mm

Komplet narożny wenecki gładki/ryflowany*
330x330x14 mm
Podstopnica 150x315x12 mm

Dzikie wino (04)

Karmazynowa wyspa (07)

Brąz szkliwiony (02)

Kropla Calvadosu (21)

Kształtka ogrodz. ZAOKRĄGLONA
180/120x100x58 mm, 310/250x100x78 mm

Łącznik ogrodzeniowy 445x250x90 mm
(Montaż z daszkiem 445x445x90 mm)

Noc polarna (08)

Brąz natura (03)
Nuta cynamonu (06)

Róża pustyni ton (11)
Dzikie wino (04)

Kształtka parapetowa
150/200/220/245/280/310/350x120x15 mm

Płytka
245x245x14 mm,

150x245x12 mm

Tajemniczy ogród (05)

Róża pustyni (10)
Karmazynowa wyspa (07)

Cokół
73x245x10 mm
Wiśniowy sad (16)

Onyksowa czerń (17)

Kropla Calvadosu (21)

Komplet rzymski
(300/175)x245x12 mm

