ÚPRAVY POVRCHU
urob si sám
náročnosť: 
čas: 1 až 2 dni
náklady: 927 €
ľudia: u
obdobie: celoročne

Uložte si keramickú plávajúcu podlahu

KERAMICKÁ DLAŽBA NA SUCHO

Zaujímavú alternatívu ku klasickej keramickej dlažbe predstavuje masívna dlažba, ktorá
uložením na suchý násyp s izoláciou vytvára plávajúcu keramickú podlahu. Má príjemný
vzhľad v niekoľkých farebných variantoch.

1. Násyp

2. Izolácia

3. Prvý rad

Minerálny suchý zásyp Creaton nanesieme
po umiestnení soklovej lišty a zarovnáme
ho sťahovacou šablónou na požadovanú
výšku.

Na rozdelenie záťaže na násype úplne
stačia dosky tepelnej izolácie, resp. izolácie
proti krokovému hluku.

Dlaždice začíname klásť v ľavom zadnom
rohu miestnosti. K okrajovému izolačnému
pásu pri stene ich kladieme perom a lepíme iba na čele.
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Hrubá dlažba
4. Lepidlo

5. Rovný rad

kontrolný
zoznam
MATERIÁL

927 €

na miestnosť 4 × 5 m

 dlaždice

434 €
Estrichziegel Creapur 400 × 180 mm

 lepidlo

86,4 €

Creaton, 20 kg

Nanesieme ho ponorením dlaždice. Jej
zadná strana pritom smeruje nahor. Takto
sa lepidlo nedostane na lícovú stranu. Stačí
krátky pohyb hore-dolu.

Priamočiarosť uloženia prvého radu kontrolujeme rovnou latou alebo napnutou
šnúrou. Po každom treťom rade sa kontrola opakuje.

6. Polovičná väzba

7. Nanášanie lepidla

 izolačné dosky

140 €
polystyrén EPS 035 DEO (200 kPa) alebo
Styrodur XPS 500

 vyrovnávací zásyp

72 €
suchý zásyp Creaton z expandovanej hlinitej bridlice, výška 1 cm

 soklové lišty

114 €

300 × 90 × 14 mm

 prípravok na čistenie

10,80 €
odstraňovač cementového povlaku Creaton

 ochranný prípravok

46,44 €
ochrana proti fľakom Estrichziegel

 dištančné kusy

22,90 €

NÁRADIE
Každý párny rad začíname polovičnou
dlaždicou. Nový rad začneme ukladať po 4
až 5 dlaždiciach predchádzajúceho. Dlaždice zasúvame perom do drážky.

Pero sa ponára rovnakým spôsobom ako
pri čelnej strane. Iný variant predstavuje
nanášanie lepidla na drážku a čelnú stranu
murárskou lyžicou.

8. Stiahnutie lepidla

9. Očistenie dlaždíc

 miešadlo a vŕtačka
 rezačka za mokra
 odmerka

15 €/deň
10 €/deň

s mierkou na presný podiel vody

 špachtľa na sťahovanie
 guma z epoxidovej živice
 kotúč na stieranie vody
na nasadenie na vedro







Po položení 3 až 4 dlaždíc druhého radu
začneme tretí rad celou dlaždicou. Po položení 1 m2 stiahneme nadbytočné lepidlo
špachtľou.

Po zaschnutí lepidla čistíme dlažbu pomôckou so špongiou v diagonálnom smere
k medzerám. Špongia má byť len vlhká,
aby nerozmáčala lepidlo v spojoch.

10. Zmeny v dlažbe

11. Ošetrenie dlažby

nádoba na miešanie lepidla
veľká murárska lyžica
malá murárska lyžica
pomôcka so špongiou
vedro na ponáranie

dobré

rady
NEPREMÁČAJTE LEPIDLO
Pri miešaní dodržte podiel vody
podľa návodu. Pred miešaním
vedro starostlivo očistite od
zvyškov starého lepidla.
KONTROLA UKLADANIA
Pri správnom kladení dlažby
vyteká lepidlo len na jej hornej
strane a po stiahnutí jeho zvyškov
vzniká medzera so šírkou asi 4 mm.

Pri prechode k parketám alebo pri prerušeniach dlažby podložíme dlažbu plechovými pásmi s hrúbkou minimálne 0,8 mm
a šírkou 200 mm.

Za 24 hodín môžeme začať s odstraňovaním cementového povlaku špeciálnym
odstraňovačom Creaton a ošetriť dlažbu
prípravkom proti škvrnám Estrichziegel.
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