
www.probau.eu

Nur im

Porządne układanie płytek

Ściany, podłogi, schody, płytka 
na płytce 

Materiały budowlane   
markowej jakości do zastosowań domowych

PROBAU oferuje szeroką gamę produktów przydatnych do  różnych 
celów w majsterkowaniu oraz pracach remontowych i budowlanych. 
Na ich profesjonalnej jakości można zawsze polegać. 

InfolInIa 0800 - 3905000
Bezpłatne połączenia pn-pt 9:00–18:00

Twój Specjalista – Twój dom!



…są dobrym rozwiązaniem w wielu częściach 
mieszkania – łazience i toalecie, kuchni czy 
 pokojach mieszkalnych. W tym poradniku 
 pokazujemy, jak porządnie układać płytki  
i bez problemów przyklejać płytki do płytek. 
 Produkty PROBAU niezbędne do układania 
płytek znajdziesz wyłącznie w specjalistycznym 
centrum BAUHAUS. 

Ładne płytki …
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Narzędzia potrzebne do wykonania pracy:
Rada PROBERTA :

Po upływie 24 godzin płytki przyklejone 
za pomocą kleju do płytek PRoBaU są 
zdatne do fugowania. Rozrobić zaprawę 
fugową zgodnie z instrukcjami podanymi 
na opakowaniu i wcierać ją, zawsze ukośnie, 
w fugi za pomocą fugownicy gumowej lub 
pacy z gąbką.

Jeśli cała ściana okładana jest płytkami, 
zacząć od dołu. Najpierw nałożyć kielnią 
klej na małej powierzchni pod 3–5 płytek. 
Przeczesać go dobrze za pomocą szpachli 
zębatej.

Nie nakładać naraz zbyt dużo kleju, aby 
można było spokojnie docisnąć płytki 
i jeszcze był czas…

…na ewentualne poprawki w „czasie 
otwarcia”. Ułożone płytki należy stale 
kontrolować wzrokowo i za pomocą 
poziomnicy.

Przecierając raz w jedną, raz w drugą 
stronę, usuwać puste przestrzenie i równo-
cześnie usuwać za pomocą fugownicy lub 
pacy z gąbką nadmiar masy do fugowania.

Gdy zaprawa zwiąże, należy oczyścić 
wilgotną gąbką zafugowane płytki, a na-
stępnie wypolerować je suchą szmatką.

Następnie naprowadzić płytkę poprzez lek-
kie dosuwanie i dociskanie całą powierzch-
nią tzn. bez pustych przestrzeni, na miejsce 
pokryte klejem. Płytka nie może nigdzie 
przylegać do ściany bez zaprawy.

Istotne jest, aby powierzchnia, na której 
układane są płytki, była całkowicie pokryta 
zaprawą. Pomaga w tym lekkie „ dosuwanie” 
płytek. Klej można nanosić szczotką 
 pionowo lub poziomo.

Oczyścić dokładnie sklejone powierzchnie 
wilgotną gąbką z resztek kleju, dopóki klej 
jest jeszcze świeży.

Dokładnie zaznaczyć wysokości i okładane 
powierzchnie za pomocą miarki składanej 
i poziomnicy. Zacząć na górze od ułożenia 
całej płytki. Po zaznaczeniu zaczepem 
rozpiąć sznurek gumowy, wzdłuż którego 
będą układane płytki.

Naroża ścian, czyli ostatnia cała płytka od 
lewej i od prawej strony, okładane są płyt-
kami od dołu do góry, a następnie prace 
postępują poziomo warstwa po warstwie 
do góry.

Krzyżyki dystansowe lub narożniki doci-
skowe między płytkami ułatwiają zacho-
wanie równomiernych szerokości fug. 

Dobrze wiedzieć: Najpierw dokładnie zagruntować 
podłoże. Musi być zawsze czyste, wolne od powłok malarskich 
itp. Dopiero gdy zakończone zostaną wszystkie przygotowania, 
jak mierzenie i zaznaczanie wymaganych powierzchni pokry-
tych płytkami, można rozrobić klej. Stosować się do instrukcji 
rozrabiania podanych na opakowaniu: Każdy klej ma tzw. „czas 
otwarcia”, w którym musi zostać zużyty. Rozrobić tylko tyle kleju, 
ile w  danym czasie może zostać zużyte.

Układanie płytek na ścianie

- miara składana
- poziomnica
-  zaczep do 

 sznurka 
 gumowego

- sznurek gumowy
- kielnia

-  krzyżyki 
 dystansowe 
lub narożniki 
 dociskowe

-  sucha szmatka 
do polerowania

- mieszadło

-  fugownica 
 gumowa lub 
poduszka do 
malowania

- wiertarka



Klej do płytek

Wysokiej jakości, wszechstronny cementowy klej budowlany służący 
jako zaprawa cienko- i średniowarstwowa. Do przyklejania ceramicz-
nych płytek ściennych i podłogowych. Nadaje się do zastosowań 
wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zużycie:
Płytki: uzębienie 4 x 4 x 4 mm około 1,8 kg/m2

Profilowana strona tylna: 6 x 6 x 6 mm około 2,5 kg/m2

Jako zaprawa średniowarstwowa: 8 x 8 x 8 mm około 4 kg/m2

Forma dostawy: 
Torba 5 kg, worek 25 kg

fuga do płytek

Wysokiej jakości zaprawa fugowa do fug o szerokości do 5 mm.  
Nadaje się do ceramicznych płytek ściennych i podłogowych; do stoso-
wania wewnątrz i na zewnątrz. Dostępna w wielu kolorach.

Zużycie:
Zużycie, zależnie od formatu płytek oraz szerokości i głębokości fugi, 
wynosi około 0,2–1 kg/m2

Forma dostawy: 
Torba 2 kg, torba 5 kg, worek 25 kg

Silikon sanitarny

Do ruchomych fug w pomieszczeniach sanitarnych, np. do uszczelnia-
nia wanien, umywalek i misek klozetowych oraz jako fuga dylatacyjna 
i uszczelniająca na płytkach. Przyczepność do szkła, płytek i emalii oraz 
eloksalowanego aluminium. Dostępna w wielu kolorach. W strefie 
wanien akrylowych i kąpielowych wcześniej zastosować podkład 
silikonowy PROBAU.

Zużycie:
W przypadku fugi o szerokości i głębokości 5 x 5 mm około 12 m.

Forma dostawy: 
Nabój 310 ml

Wszystko, czego potrzebujesz:
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Narzędzia potrzebne do wykonania pracy:

Układanie płytek podłogowych

Przyklejone płytki podłogowe pozostawić 
do przeschnięcia na 2–3 dni. Rozrobić 
 szeroką fugę do płytek PRoBaU 
zgodnie z instrukcją przygotowania, wylać 
i wetrzeć dobrze w fugi, przesuwając 
gumowym zbierakiem zawsze ukośnie do 
przebiegu fugi.

Następnie ułożyć rząd płytek (w razie po-
trzeby odpowiednio przyciętych) wzdłuż 
ściany. Płytki wyłożyć najpierw „na sucho”. 
Dalej praca postępuje odcinek za odcin-
kiem. (Podczas mierzenia i wykładania nie 
zapomnieć o fugach!)

Następnie przetrzeć na mokro poduszką do 
malowania i wypolerować powierzchnię 
suchą szmatką.

Szczeliny dylatacyjne w obszarze cokołu 
spryskiwane są silikonem sanitarnym 
PRoBaU.   

Posypać fugę suchą zaprawą do fugowa-
nia. Przyczyni się to do równomiernego 
wysychania, a zatem do zachowania 
jednolitości koloru.

Po kilku minutach zgarnąć rozsypany ma-
teriał. Przy okazji ułożone płytki są wstępnie 
czyszczone.

Rozrobić klej PRoBaU zgodnie z instruk-
cjami podanymi na opakowaniu – ale tylko 
taką ilość, którą można zużyć w „czasie 
otwarcia” – i przeczesać szpachlą zębatą. 
Uzębienie szpachli dostosowywane jest 
do wybranej płytki (w przypadku płytek 
podłogowych jest to zazwyczaj uzębienie 
6–8 mm).

…i lekko dobić młotkiem gumowym. Płytki 
nie mogą nigdzie przylegać do ściany bez 
zaprawy!

W regularnych odstępach czasu kontrolo-
wać wymiarowość za pomocą poziomnicy: 
w ciągu pierwszych 30 min ułożenie można 
jeszcze skorygować.

W prostokątnych pomieszczeniach 
należy rozpiąć na podłodze gumowy sznur, 
równolegle do ścian bocznych i w połowie 
ich długości. Rozpocząć układanie wzdłuż 
niego od fugi lub środka płytki.

Narożniki dociskowe lub krzyżyki dystanso-
we ułatwiają zachowanie równomiernych 
szerokości fug.

Klej musi pokrywać całą  powierzchnię, 
tzn. bez pozostawiania pustych prze-
strzeni. Płytka za płytką zaprawa jest 
dosuwana, dociskana…

Dobrze wiedzieć: Podczas układania płytek tzw. 
metodą cienkowarstwową podłoże musi być absolutnie płaskie, 
ponieważ klej nie wyrównuje nierówności. Istotne w przypadku 
świeżo wyrównywanych podłoży: jastrychy muszą całkowicie 
przeschnąć. Trwa to około 4 tygodni.

- kielnia
- szpachla zębata
- młotek gumowy
- miara składana
- ołówek
- poziomnica
-  poduszka do 

malowania

- kątownik
-  narożniki 

 dociskowe /
  krzyżyki 

 dystansowe
- gumowy zbierak
- ścierka

Rada PROBERTA :



Klej

Do układania płytek, ceramiki oraz płyt budowlanych lekkich i twardych 
paneli piankowych. Nadaje się do betonu, tynku, jastrychu, obmurza 
i płyt gipsowo-kartonowych oraz lekkiego betonu, a także jastrychu 
grzewczego. Nadaje się do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz 
i jest mrozoodporna.

Przykładowe zużycie:
Płytki: Uzębienie  4 x 4 x 4 mm około 1,8 kg/m2

Profilowana strona tylna:  6 x 6 x 6 mm około 2,5 kg/m2

Jako zaprawa średniowarstwowa: 8 x 8 x 8 mm około 4,0 kg/m2

Forma dostawy:
Torba 5 kg, worek 25 kg

Szeroka fuga do płytek

Wysokiej jakości mrozoodporna zaprawa fugowa do fug o szerokości 
od 4 do 20 mm. Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz. Dostępna 
w wielu kolorach.

Przykładowe zużycie:
Do formatu płytek 200 x 200 mm i szerokości  
x głębokości fugi   5 x   5 mm około 0,7 kg/m2

Do formatu płytek 200 x 200 mm i szerokości  
x głębokości fugi 10 x   5 mm około 1,3 kg/m2

Do formatu płytek 200 x 200 mm i szerokości  
x głębokości fugi 10 x 10 mm około 2,5 kg/m2

Forma dostawy: 
Torba 10 kg, worek 20 kg

Silikon sanitarny

Do ruchomych fug w pomieszczeniach sanitarnych, np. do uszczelnia-
nia wanien, umywalek i misek klozetowych oraz jako fuga dylatacyjna 
i uszczelniająca na płytkach. Przyczepność do szkła, płytek i emalii oraz 
eloksalowanego aluminium. Dostępna w wielu kolorach. W strefie 
wanien akrylowych i kąpielowych wcześniej zastosować podkład 
silikonowy PROBAU.

Zużycie:
W przypadku fugi o szerokości i głębokości 5 x 5 mm około 12 m.

Forma dostawy: 
Nabój 310 ml

Wszystko, czego potrzebujesz:

Jerzy Czopik
Kommentar zu Text
u(klein bitte)
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Narzędzia potrzebne do wykonania pracy:
Rada PROBERTA :

Układanie płytek na schodach

Po przyklejeniu stopni, nanieść klej na 
podest.

Płytki stopni najpierw ułożyć „na sucho”, 
aby zorientować się, jakie łączenie i cięcie 
będą wymagane (uwzględnić fugi!). Nie 
układać elementów kątowych.

Przyciąć za pomocą narzędzia Flex. Założyć 
okulary ochronne!

Rozrobić klej do płytek i nakładać go 
szpachlą zębatą najpierw na stopień, 
a następnie na cokół zawsze jednego 
schodka.

Ułożyć płytki podestu w taki sam wzór, jak 
na stopniach.

Gotowe schody można już po upływie 
około 2 godzin fugować elastyczną fugą 
do płytek PRoBaU.

W rogach płytki muszą być ułożone 
ukośnie: zmierzyć każdy zakręt osobno za 
pomocą poziomnicy i miarki składanej.

Zaczynając od zakrętu z płytkami stopnia 
w prawą i lewą stronę, nasuwać ukośne 
elementy na klej i je dobijać.

Zrobić to samo na następnym stopniu. 
Utrzymywać przy tym równomierne fugi 
między płytkami stopni a leżącymi nad nimi 
płytkami cokołowymi, używając do tego 
pisaków do fug.

Schody wejściowe w stanie surowym: 
jeśli ułoży się na nich płytki za pomocą 
szybkiego kleju PRoBaU, już po około 
2 godzinach będzie można po nich znowu 
chodzić.

Następnie przyłożyć płytki cokołowe tego 
stopnia stosownie do wzoru układania 
płytek stopni i je dobić.

Nanieść wymiary na płytki.

Dobrze wiedzieć: W celu obliczenia wymaganej 
 liczby płytek zmierzyć wymiar stopnia i zsumować stopnie (liczba, 
szerokość, głębokość), cokoły (liczba, wysokość, szerokość) 
i  podest. Uwzględnić zawsze 30% zapasu na cięcie!

- kielnia
- szpachla zębata
- młotek gumowy
- miara składana
- poziomnica
- kątownik
- narożniki dociskowe

-  zaczep do sznurka 
gumowego

-  szlifierka kątowa 
Flex

-  maszyna do cięcia 
płytek

- wiadro na zaprawę



Klej elastyczny szybki

Nadaje się do przyklejania płytek, paneli, mozaiki, ceramiki, płytek 
podwójnie ciągnionych, płytek klinkierowych i kamienia naturalnego 
(poza marmurem) na betonie, tynku, jastrychu, obmurzu i klinkierze. 
Ponadto nadaje się do szybkiego układania i naprawy okładzin cera-
micznych w komorach chłodniczych i użytkowych pomieszczeniach 
wilgotnych. Nadaje się do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz  
i jest mrozoodporny.

Zużycie:
Płytki: uzębienie 4 x 4 x 4 mm około 1,8 kg/m2

Profilowana strona tylna: 6 x 6 x 6 mm około 2,5 kg/m2

Jako zaprawa średniowarstwowa: 8 x 8 x 8 mm około 4 kg/m2

Forma dostawy: 
Torba 10 kg

Elastyczna fuga do płytek

Do fug o szerokości 3–20 mm, zwłaszcza przy wysokim nacisku i tem-
peraturze w zastosowaniach na zewnątrz, o wysokiej elastyczności. 
 Także do okładziny ceramicznej na instalacjach ogrzewania podłogo-
wego, w łazienkach i kabinach prysznicowych, na tarasach i balkonach. 

Zużycie:
Około 1 kg/m2 w zależności od formatu płytek oraz szerokości  
i głębokości fug.

Forma dostawy: 
Torba 2 kg, torba 5 kg, worek 20 kg 

Wszystko, czego potrzebujesz:
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Narzędzia potrzebne do wykonania pracy:
Rada PROBERTA :

Przyklejanie płytek do płytek

Także w tym przypadku wskazane jest 
korzystanie z krzyżyków dystansowych,  
aby fugi były równomierne.

Aby zwiększyć przyczepność, można 
zeszlifować oczyszczone stare płytki 
papierem ściernym. Tutaj posłużono  
się elektronarzędziem.

Należy zaznaczyć na ścianie górną krawędź 
płytek. W tym miejscu przewidziana jest 
bordiura.

Nałożyć równomiernie elastyczny klej 
dyspersyjny PRoBaUza pomocą gład-
kiej kielni i przeczesać szpachlą zębatą.

Ponowne wyznaczenie poziomów jest 
możliwe, dopóki „czas rozwarcia” umożliwia 
dokonanie korekt.

Ukoronowanie pracy: włożenie płytek 
dekoracyjnych w pozostawione do tego 
celu miejsca.

Poprzez szpachlowanie siatki (klej do płytek 
+ siatka) tworzona jest mocna warstwa po-
średnia między starymi płytkami a nowym 
tynkiem.

Nałożyć płytki na klej i docisnąć. Pozo-
stawić miejsce na płytki dekoracyjne. 
Przydają się do tego krzyżyki dystansowe 
(patrz zdjęcie 10).

Gdy płytki ułożone zostaną na połowie 
ściany do góry i jeden rząd pod bordiurą 
zostanie zaznaczony ołówkiem i ułożony, 
należy ułożyć bordiurę na całą szerokość 
ściany.

To już niezbyt modne: cokół z płytek w zim-
nych kolorach do połowy wysokości ściany, 
a wyżej tapeta. Należy się tego pozbyć 
i w górnej części ściany nałożyć zaprawę 
cementową PRoBaU do tego samego 
poziomu co cokół z płytek.

Kontrolować wymiarowość poszczególnych 
rzędów za pomocą zaczepu do sznurka 
gumowego.

Zaszpachlować przejście. Zamiast zeszlifo-
wywać powierzchnię można także w celu 
poprawy przyczepności nałożyć jak 
najcieńszą warstwę kleju do płytek.

Dobrze wiedzieć: Warunkiem dobrego przywiera-
nia płytek do płytek jest dokładne przygotowanie podłoża: Stare 
płytki należy oczyścić i odtłuścić. Ewentualne pozostałości środka 
czyszczącego najskuteczniej usuwać za pomocą roztworu octu lub 
zwykłego zmywacza o odczynie kwaśnym.

- paca stalowa
- gładka kielnia
- szpachla zębata
- młotek gumowy
- miara składana

- poziomnica
-  zaczep do sznurka 

gumowego
-  narożniki 

 dociskowe

Jerzy Czopik
Kommentar zu Text
otwarcia



Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa to wszechstronna zaprawa do murowania, 
tynkowania i remontowania przy wysokich obciążeniach. Nadaje się do 
wznoszenia cokołów i ścian pod powierzchnią ziemi. Dzięki wysokiej 
wytrzymałości na uderzenia nadaje się szczególnie na tynkowane 
powierzchnie odporne na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. 
Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zużycie:
W przypadku użycia jako zaprawy tynkowej na warstwę o grubości 
10 mm zużycie wynosi około 15 kg/m². W przypadku użycia jako zapra-
wy murarskiej zużycie zależy od formatu kamienia. Przy zastosowaniu 
kamieni 2 DF i szerokości ściany 11,5 cm wymagane są około 32 kg/m2.

Forma dostawy: 
Torba 10 kg 

Elastyczny klej dyspersyjny

Elastyczny, gotowy do użycia klej dyspersyjny do układania płytek, płyt, 
małej drobnej mozaiki, ceramiki, lekkich płyt budowlanych, twardych 
paneli piankowych oraz kamienia naturalnego, takiego jak granit 
i bazalt (z wyjątkiem marmuru). Nadaje się do zastosowań wewnątrz, 
jak i na zewnątrz.

Zużycie:
Płytki: uzębienie 4 x 4 x 4 mm około 1,8 kg/m2

Ceramika, mozaika: 6 x 6 x 6 mm około 2,5 kg/m2

Forma dostawy:
Wiaderko 1 kg, wiadro 5 kg

Wszystko, czego potrzebujesz:




