
Życie jak 
w Marrakeszu
Płytki cementowe, takie jak w wielu budynkach 
wzniesionych wokół Morza Śródziemnego, przeżywają 
obecnie swój renesans. Aż miło spojrzeć: ciepłe odcienie 
kolorów i magia rękodzieła po prostu oczarowują.

Mają kolorowe wzory lub są skromnie 
jednobarwne, ale każda z cemento-
wych płytek jest unikatowa, ponie-

waż zgodnie ze starą tradycją odlewa się 
je ręcznie, co nadaje im szczególny cha-
rakter. Motywy dekoracyjne płytki powsta-
ją przez umieszczenie specjalnych meta-
lowych obramowań – przypominających 
foremki do ciastek – w dużej ramie o roz-
miarach 20 x 20 cm. Poszczególne pola wy-
pełnia się mieszanką o konsystencji pasty 
z pyłu marmurowego, kolorowych pigmen-

tów i granulatu skalnego. Następnie meta-
lowa rama z wewnętrznymi obramowaniami 
wzoru jest wyjmowana, dzięki czemu po-
wstają typowe „miękkie” połączenia kra-
wędzi granic wzoru.

Wspaniałe kolory i wzory dekoracyjnych 
płytek cementowych kuszą, by zainspirować 
się orientalnymi motywami i samodzielnie 
ułożyć z nich wyjątkową podłogę. Zastoso-
wanie płytek o tak bogatej ornamentyce po-
zwala przekształcić ściany i podłogi w efek-
towne i niepowtarzalne obrazy.

Widok z boku.
Dolna warstwa nośna – której płytka 
zawdzięcza swoją nazwę – jest wykonana 
z cementu. Górna warstwa dekoracyjna 
ma grubość ok. 5 mm.

PŁYTKI NA ŚRODEK
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Urządzanie i dekorowanie



Wzorzyste płytki ceramiczne najczęściej 
układa się w pomieszczeniu tak, by przy 

ścianach powstało obramowanie, zamykają-
ce wewnętrzne pole wyłożone skromniejszy-
mi płytkami. Ten sposób układania pozwala 
efektownie uwydatnić wzór płytek. Naj-
pierw w pomieszczeniu układamy z płytek 
krzyż, dzięki czemu możliwe będzie ustale-
nie pozycji obramowania. Trzeba wyjść z za-
łożenia, że krawędzie – jak tutaj na rysunku 
(x i y) – będą miały różne szerokości. Usta-
lamy układ wzoru i rozpoczynamy układa-
nie od ulokowania płytki w samym środku. 
Należy zawsze wykorzystywać markowy klej 
do płytek (np. Atlas Inter, Ceresit CM 12). 
Wprawdzie kosztuje trochę więcej, ale ła-
twiej go przygotować i ma zwiększoną przy-
czepność, co jest szczególnie ważne w przy-
padku płytek cementowych.

Układamy  
płytki  
ornamentowe 

1. Przed ułożeniem płytek górne krawędzie lekko 
zaokrąglamy za pomocą papieru ściernego (ziarnistość 
120 lub 180). Ułatwia to później spoinowanie 
i konserwację.
2. Kilka godzin przed układaniem płytki cementowe 
na krótko zanurzamy w wiadrze z wodą. Tak zwilżone 
płytki nie wchłoną później zbyt szybko całej wilgoci 
z kleju.
3. Aby uzyskać równomierny odstęp od ścian, płytki 
najpierw układamy w pomieszczeniu luzem.
4. Naprężony sznur pomoże w ułożeniu płytek 
w równych rzędach. Takie specjalne sznury do płytek 
są wyposażone w metalowe narożniki i taśmę gumową 
zamiast linki nylonowej.
5, 6. Najpierw przyklejamy płytkę na środku 
pomieszczenia i od tego miejsca kontynuujemy pracę 
w kierunku krawędzi. Klej nakładamy szpachelką zębatą 
i dociskamy do niego płytki.
7. Szerokość spoiny powinna wynosić 1–1,5 mm. 
Ta szerokość odpowiada w przybliżeniu grubości 
metalowej kielni.
8. Kleju nakładamy tyle, by wystarczyło go do ułożenia 
trzech lub najwyżej czterech płytek. Jeśli pokryjemy nim 
większą powierzchnię, może zbyt szybko wyschnąć 
i stracić swoją siłę przywierania.
9. Gdy klej zwiąże, płytki powlekamy cienką warstwą 
wykończeniową (np. Emsal Kamień+Płytki).
10, 11. Gdy nałożona warstwa wykończeniowa 
wyschnie, jeszcze raz zwilżamy powierzchnię płytek 
i nakładamy spoinę do marmuru.
12. Płytki do wykonania obramowania krawędzi można 
dokładnie przyciąć za pomocą elektrycznej przecinarki 
do płytek ceramicznych.

PŁYTKA NAROŻNA PŁYTKA KRAWĘDZIOWA PŁYTKI WSTĘGOWE PŁYTKI DO AKCENTÓW PŁYTKI COKOŁOWE

Klej nakładamy 
za pomocą szpachelki 
zębatej i układamy 
płytki, tworząc spoiny 
szerokości 1–1,5 mm.

1

3 5

9

7

11

2

4 6

108 12

Urządzanie i dekorowanie



14

























http://www.diy-majster.pl/

