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Dla wymienionych rodzajów zastosowań zalecamy układanie płyt technologią 
„na sucho” przy zastosowaniu: 

 » woreczków z zaprawą cementową,
 » podkładek dystansowych:

• zwykłych,
• z regulowaną wysokością,

 » na warstwie żwiru lub grysu 
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UKŁADANIE NA WORECZKACH FOLIOWYCH Z ZAPRAWĄ

Woreczek foliowy wypełniony wilgotną zaprawą cementową przygotowaną 
wg. proporcji: 1 część cementu, 3 części kruszywa 1-4 mm; należy ułożyć w 
miejscu, gdzie stykają się narożniki 4 płytek. Do układania używamy koniecznie 
krzyżyków dystansowych o szerokości 3 lub 5 mm które ustalają szerokość 
spoiny między płytkami i uniemożliwiają przesuwanie się płytek po ułożeniu. 
Do czasu stwardnienia zaprawy w woreczkach możemy korygować ew. 
nierówności poprzez dobijanie płytek młotkiem gumowym. Po ułożeniu płytek 
spoiny pozostają niewypełnione.
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UKŁADANIE NA PODKŁADKACH DYSTANSOWYCH

Podkładki dystansowe, wyposażone w krzyżyki dystansowe ustawiamy w 
miejscu, gdzie stykają się narożniki 4 płytek. Bezpośrednio na nich układamy 
płytki. Ewentualne nierówności podłoża eliminujemy za pomocą wkładek 
dostarczonych razem z podkładkami.

Uwaga: przy zastosowaniu zwykłych podkładek dystansowych powierzchnia 
tarasu układana jest ze spadkiem (jak warstwa wodoszczelna). Zastosowanie 
podkładek regulowanych umożliwia ułożenie nawierzchni tarasu w poziomie.

Ilość podkładek = ilość płytek + ilość płytek na szerokości i długości tarasu.
Spoiny między płytkami pozostają niewypełnione.



INSTRUKCJA UKŁADANIA 3 / 8PŁYTY TARASOWE 
Z BETONU 

SZLACHETNEGO

01.1.3
SPOSOBY 

UKŁADANIA PŁYT 
TARASOWYCH

Tarasy, balkony, loggie, dachy 
odwrócone

UKŁADANIE NA WARSTWIE ŻWIRU LUB GRYSU

Podobnie jak dwie poprzednie i ta technologia zapewnia wszystkie korzyści 
wynikające z układania nawierzchni tarasu „na sucho”. Funkcje warstwy 
przekazującej obciążenia z nawierzchni oraz odprowadzającej wodę przejmuje 
warstwa żwiru lub grysu o frakcji 4-8 mm (przy otworach odpływowych 16-32 
mm). Układanie tylko z zastosowaniem krzyżyków dystansowych. Zalecane jest 
zastosowanie dodatkowej maty ochronnej (np. folia lub mata drenażowa) na 
warstwie wodoszczelnej. Spoiny między płytkami pozostają niewypełnione.

Wszystkie wyżej opisane metody układania nawierzchni wymagają 
zastosowania na krawędziach tarasów, balkonów czy loggi trwale zespolonych 
z konstrukcją elementów, uniemożliwiających rozsuwaniu się płyt. Możliwe jest 
tu zastosowanie kilku rozwiązań, np.:

 » elementy kątowe, mocowanie do krawędzi na paskach kleju w sposób 
umożliwiający swobodne odprowadzenie wody do rynny,
 » kątowniki aluminiowe, przykręcone do konstrukcji płyty żelbetowej z 

zastosowaniem dystansów umożliwiających odprowadzenie wody.
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W takich przypadkach proponujemy zastosowanie płyt posadzkowych o 
grubości 28 mm lub płyt jednowarstwowych terrastone o grubości 20 mm 
układanych na kleju lub zaprawie. 

Technologia ta wymaga dużej staranności wykonania zarówno warstw 
wodoszczelnych jak i samego układania płytek.
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UKŁADANIE PŁYTEK NA ZAPRAWIE

Przed rozpoczęciem prac należy się upewnić że cała konstrukcja tarasu 
jest mrozoodporna. Warstwa izolacji termicznej musi być wykonana z płyt 
styropianowych min. PS 100 lub z ekstrudowanego styroduru „100”. Warstwa 
spadkowa betonu musi być wykonana ze spadkiem w kierunku odprowadzenia 
wody min. 2 do 3%, a w przypadku kiedy to wynika z obliczeń statycznych – 
odpowiednio zazbrojona. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 
betonu nierówności, które mogły by spowodować występowanie zastoin 
wodnych (kałuże). Właściwe odprowadzenie wody z powierzchni jest 
konieczne w celu uniknięcia szkód spowodowanych mrozem. 

Na warstwie wodoszczelnej wykonanej na betonie spadkowym konieczne jest 
ułożenie mat drenażowych które odprowadzą wody opadowe przedostające się 
przez fugi. W przypadku stosowania tej metody przy tarasach wykonywanych 
na poziomie gruntu konieczne jest wykonanie wzdłuż krawędzi tarasu 
drenażu odsączającego. Układanie odbywa się na zaprawie cementowej, 
wykonanej z 1 części cementu i 3 części kruszywa 0-4 mm. Grubość 
warstwy zaprawy musi wynosić min. 3 cm. Jako warstwę szczepną stosować 
mrozoodporne, elastyczne zawiesiny wykonane z gotowej mieszanki (np. klej 
do płytek SOPRO). Spoinowanie powierzchni należy wykonać nie wcześniej 
niż po 7 dniach od ułożenia płytek. Do spoinowania używamy gotowej, 
mrozoodpornej masy fugowej np. Kerakoll Lite. Szerokość spoiny dla płyt 
posadzkowych i terrastone wynosi min. 3 mm, dla płyt tarasowych min. 5 
mm. Masa szpachlowa musi być usunięta z powierzchni płytek bezpośrednio 
po spoinowaniu, dlatego zalecamy spoinowanie odcinkami, których wielkość 
uzależniona jest od możliwości skutecznego usunięcia masy szpachlowej z 
powierzchni płytek przy pomocy wilgotnej gąbki. Powierzchnia tarasu przy 
tej metodzie układania musi być podzielona listwami dylatacyjnymi na pola o 
powierzchni maksymalnej 6x6 m. 

W przypadku zaprojektowania dylatacji na płycie konstrukcyjnej tarasu, 
dylatacja ta musi być przeniesiona na nawierzchnie z płytek. Izolacja 
przeciwwilgociowa ściany przylegającej do tarasu musi być wykonana na 
wysokość min. 30 cm ponad powierzchnie wykonaną z płytek. Nawierzchnia 
wykonana z płytek układanych na zaprawie musi być oddzielona szczeliną 
dylatacyjną o szerokości 1 cm od ściany budynku. Szczeliny dylatacyjne 
na nawierzchni tarasu wypełnia się przed spoinowaniem silikonem 
mrozoodpornym.
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UKŁADANIE PŁYTEK NA KLEJE

Postępowanie analogicznie jak przy układanie na zaprawie. Zamiast warstwy 
zaprawy rozprowadzić na przygotowanym podłożu warstwę kleju (zalecamy 
klej KERAKOLL) przy pomocy pacy zębatej o ząbkach wys. minimum 8 mm. 
Płytki układać rzędami, zwracając uwagę na zalecenia dotyczące dylatowania z 
punktu 08.2.1.
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Dla wymienionych rodzajów zastosowania zalecamy układanie na warstwie 
żwiru lub grysu, po uprzednim właściwym przygotowaniu podłoża. Sposób 
przygotowania podłoża zależy od rodzaju gruntu, na którym układamy 
nawierzchnię:

 » dla gruntów przepuszczalnych (piasek, żwir, pospółka) o dobrej nośności 
wystarczająca jest warstwa o grubości 30 cm kruszywa 0-16 mm lub 0-32 mm 
dobrze zagęszczonego przy pomocy zagęszczarki,

 » dla gruntów nieprzepuszczalnych (gliny, iły) konieczne jest korytowanie do 
granicy przemarzania gruntu (70 do 90 cm), następnie wykonanie warstwy 
mrozoodpornej z kruszywa 0-30 mm lub 0-50 mm zagęszczonego warstwami. 
Na warstwie mrozoodpornej wykonujemy warstwę nośną o grubości 10 
cm z kruszywa 0-16 mm lub 0-32 mm z jednoczesnym profilowaniem i 
zagęszczaniem.
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Kolejnym krokiem jest osadzenie elementów krawędziowych na ławie 
betonowej (obrzeża trawnikowe), które pełnią funkcję stabilizacji poziomej 
układanej nawierzchni. Następnie wykonujemy podsypkę o grubości od 2 do 
3 cm ze żwiru lub grysu o frakcji 2-5 lub 4-8 mm, równomiernie rozłożonej 
i wyrównanej przy pomocy łaty aluminiowej lub drewnianej do żądanej 
wysokości. Na tak przygotowanej podsypce układamy płytki przy zastosowaniu 
plastikowych krzyżyków dystansowych. 

Pomiędzy elementami krawędziowymi a płytkami również muszą być włożone 
połówki krzyżyków. Fugowanie należy wykonać na sucho grysem bazaltowym 
o frakcji 1-3 mm (nie należy wyciągać krzyżyków dystansowych, które wraz z 
elementami krawędziowymi stabilizują całą nawierzchnię).

01.4.1
SPOSOBY 
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Nawierzchnie obciążone 
ruchem pojazdów

OBCIĄŻENIA LEKKIE TJ. PODJAZDY, WJAZDY DO GARAŻY, CHODNIKI 
PRZED POSESJAMI, OBCIĄŻONE RUCHEM SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH

Zalecamy układanie płyt na zagęszczonej warstwie tłucznia 0-32 lub 0-50 mm 
w grubości 20 do 25 cm (w przypadku podłoża przepuszczalnego np. żwiry, 
piaski). W przypadku podłoża nieprzepuszczalnego (gliny, iły) konieczne jest 
korytowanie do głębokości 70 do 90 cm, w zależności od strefy przemarzania i 
wypełnienie warstwą przepuszczalną do poziomu ok. – 50 cm. 

Na warstwie tłucznia wylewamy warstwę betonu B-25 o grubości 10 do 15 
cm, stosując podział szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 30 do 50 
m2. Jednocześnie osadzamy elementy krawędziowe (obrzeża, krawężniki lub 
elementy blokowe z betonu szlachetnego produkcji Probet DASAG np. w tym 
samym wzorze co płyty nawierzchniowe). 

Po związaniu warstwy betonu układamy płyty w grubości 4 lub 8 cm na 
warstwie betonu B-25 wykonanym na kruszywie 0-8 mm z podlewką mlekiem 
cementowym. Spoinowanie wykonujemy przy pomocy gotowej zaprawy 
fugowej np. Kerakoll Lite, zgodnie z zaleceniami producenta. Sztywna zaprawa 
fugowa stabilizuje płyty w poziomie i usztywnia całą nawierzchnię.
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OBCIĄŻENIA ŚREDNIE NP. MIEJSCA POSTOJOWE, PARKINGI, DROGI 
DOJAZDOWE ORAZ OBCIĄŻENIA DUŻE DOPUSZCZAJĄCE RUCH 
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH NP. DROGI DOJAZDOWE DLA STRAŻY 
POŻARNEJ

Do tego rodzaju obciążeń zalecamy montaż płyt w grubości 8 cm (seria 
PROMENADA). Układanie wykonać analogicznie jak do obciążeń lekkich z tą 
różnicą, że warstwa podbudowy z tłucznia 0-32 lub 0-50 mm musi posiadać 
grubość 25 do 35 cm, a warstwa nośna betonu musi posiadać grubość 
minimum 20 cm. Do spoinowania używamy wysokowytrzymałościowych mas 
np. Sopro PFM lub Sopro HFE.

Zalecamy również systemowe rozwiązania firmy Sopro którego szczegółowy 
opis dostępny jest na www.technologie-budowlane.com, polegające na 
zastosowaniu do wykonania warstwy nośnej, zaprawy pod płytki jak i masy do 
spoinowania materiałów o właściwościach drenażowych.


