
Instrukcja montażu gipsowych okładzin ściennych 

Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność oraz stałą i jednolitą strukturę. Powinny 

także być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów – elementy niestabilne należy usunąć. W razie 

konieczności powierzchnię należy wyrównać zaprawą wyrównującą. Przed klejeniem płytek powierzchnię należy zagruntować środkiem 

gruntującym. Zarówno rodzaj zaprawy wyrównującej, środka gruntującego jak i stosowanego kleju, powinien być dopasowany do rodzaju 

podłoża. Podłoże na którym klejone są płytki powinno być dostatecznie stabilne jak np. beton, cegła, płyta wiórowa, gazobeton czy płyta 

kartonowo-gipsowa. Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i fugowania, jak również 7dni po zakończeniu prac, nie powinna być niższa niż 

+10
o
C i wyższa niż 25

 o
C. Montażu należy dokonywać przy pomocy materiałów renomowanych firm oraz z zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. W razie wątpliwości prosimy o skorzystanie z usług profesjonalnych firm budowlanych oraz kontakt z lokalnym sprzedawcą lub 

przedstawicielem. Należy dokładnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem montażu oraz zachowanie ostrożności w trakcie prowadzenia 

prac. 

Do montażu niezbędne będą następujące elementy: rękawice i okulary ochronne, odzież robocza, klej gipsowy lub inny w zależności od 

podłoża (np. ceramiczny), zaprawa murarska, 10litrowe wiadro, ostry nożyk do cięcia, taśma pomiarowa, rękaw do fugowania, fugownica 

murarska lub gruba rękawica, grzebień do kleju 4-8mm, poziomica, ołówek, mieszadło do zaprawy lub kielnia murarska, krótka szczotka do 

zamiatania z miękkim włosiem. 

Szczegóły montażu:  

1) W związku z tym, że produkt robiony jest ręcznie,  zaleca się wymieszanie arkuszy z kilku pudełek w celu uniknięcia różnicy kolorów 

(arkusze przeznaczone do pomalowania nie muszą być wymieszane); 

2) Arkusze należy trzymać oburącz, zarówno w trakcie montażu jak i przenoszenia ich z miejsca na miejsce, w celu uniknięcia ich 

uszkodzenia; 

3) Z arkuszy należy usunąć nadmiar siatki, aby arkusze zazębiały się. Siatkę należy rozciąć w miejscach, w których nakłada się ona na 

płytki z drugiego arkusza; 

4) Klejenie rozpoczynamy od sufitu. Należy odmierzyć 60cm od krawędzi sufitu i na tej wysokości narysować poziomą linię biegnącą 

wzdłuż ściany na której będą montowane arkusze; 

5) W przypadku klejenia powierzchni całej ściany, należy zacząć klejenie od lewego lub prawego jej brzegu, w celu uniknięcia większej 

ilości docinek przy brzegach; 

6) Czas wiązania różnych rodzajów klejów różni się, dlatego zaleca się nakładanie takiej ilości kleju na ścianę, by wyklejona powierzchnia 

umożliwiała położenie dwóch arkuszy. Arkusze należy układać jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, by zachować odpowiedni 

wzór i odległości. 

7) Arkusze należy nakładać na posmarowaną klejem ścianę, pamiętając o zachowaniu odległości równej fugom pomiędzy płytkami. 

Arkusze należy nałożyć w taki sposób, aby zazębiając się tworzyły wzór ceglanego muru (na tzw. mijankę) 

8) Wszystkie arkusze mają taki sam układ płytek, dlatego przesunięcie rzędów znacząco utrudni montaż; 

9) Po nałożeniu arkusza, cegiełki należy delikatnie docisnąć do ściany a arkusz rozciągnąć wyrównując szczeliny. W przypadku 

zabrudzenia cegiełek klejem należy natychmiast usunąć jego nadmiar wilgotną szmatką, delikatnie ścierając. 

10) Po wyklejeniu całej powierzchni, doklejamy brakujące płytki. Z arkusza należy odciąć pojedyncze płytki i odmierzyć odległość 

pomiędzy brzegiem ściany a drugą płytką. Pojedynczą płytkę nacinamy wielokrotnie ostrym nożykiem na tylnej powierzchni, a 

następnie energicznie łamiemy. Na odcięty w ten sposób kawałek nakładamy klej i dokładamy w brakującym miejscu; 

11) Płytki wymagające przycięcia, nacinamy kilkakrotnie na tylnej powierzchni płytki nożykiem oraz ostrożnie łamiemy; 

12) W przypadku gdy klejona powierzchnia jest mniejsza niż powierzchnia arkusza, zaleca się rozcięcie siatki pomiędzy płytkami; 

13) Spoinowanie rozpoczynamy po stwardnieniu używanego kleju. Do tego celu przygotowujemy dołączony rękaw; 

14) Zaprawę mieszamy zgodnie z instrukcją na opakowaniu (przy użyciu mieszadła lub kielni murarskiej) oraz przenosimy ją do rękawa 

(po wypełnieniu rękawa należy zawiązać jego szerszą część w celu uniknięcia wylewania się zaprawy). Do fugowania zalecamy używać 

zaprawy cementowej; 

15) Końcówkę rękawa odcinamy ok. 0,5 -1 cm od czubka; 

16) Poprzez wyciskanie z rękawa zaprawy spoinujemy wszystkie fugi; 

17) Po lekkim zgęstnieniu zaprawy, fugi dociskamy i wygładzamy fugownicą murarską lub ręcznie, okrywając dłoń rękawicą budowlaną; 

18) Całą powierzchnię delikatnie „zamiatamy” przy pomocy szczotki, by usunąć nadmiar zaprawy; 

19) W przypadku niedokładnego zafugowania, brakujące miejsca należy wypełnić w ten sam sposób; 

20) Zaleca się zaimpregnowanie całej powierzchni cegieł po wyschnięciu zaprawy, w celu zachowania koloru i zwiększenia odporności na 

ścieranie. Należy stosować środki do impregnacji wyrobów gipsowych renomowanych firm; 

21) Płytki gipsowe przeznaczone do malowania NIE POWINNY być impregnowane. Płytki powinny być malowane dopiero po całkowitym 

wyschnięciu zaprawy cementowej; Płytki przeznaczone do malowania nie wymagają specjalnych farb czy lakierów. Dopuszcza się 

malowanie cegiełek na dowolny kolor przy użyciu dowolnego rodzaju farby do wnętrz. 

22) Dla uzyskania najlepszego efektu, płytki przeznaczone do malowania należy malować gąbczastym wałkiem (lico cegły) oraz pędzlem 

(fugi). 

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do montażu i przeznaczenia płytek, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 


