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Информацията и съветите, които се съдържат в това ръководство, са единствено с цел указание и не отразяват
всички различни ситуации, които могат да се получат на самия обект. В случай на ситуации или условия, които
не са покрити от това ръководство, можете да се свържете с Отдела за техническо обслужване на MAPEI за
помощ при определяне на най-удачното решение за всяка специфична ситуация.
За допълнителна информация относно нашите продукти, направете справка със съответния Информационен
лист за технически данни, който можете да намерите на нашия уебсайт www.mapei.com.
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1.

Въведение

Целта на това ръководство е осигуряване на набор от полезни насоки за
най-подходящите методи за полагане на широкоформатни гранитогресни плочи чрез определяне коя от наличните системи на MAPEI е подходяща за полагане на този вид материал върху вътрешни и външни стени и подове.
През последните няколко години производителите на гранитогресни плочи
разшириха своята гама от широкоформатни плочи. Освен размерите 3 x 1 m и
дебелина 3.5 mm и 5 mm, те вече предлагат и размери, които могат да достигнат размери до 3.2 x 1.6 m и дебелина варираща от 5 mm до 12 mm.
Mapei винаги е работила в тясно сътрудничество с водещи производители на
широкоформатни плочи и се развива заедно с появата на тези нови продукти,
като разработва и произвежда на свой ред нови продукти, подходящи за полагане на този вид материали. Особеният широкоформатен размер и изключително ниското ниво на хигроскопичност, типично за гранитогреса означават че
е от изключителна важност да се определи най-подходящия метод за полагане
на този вид плочи с oсобена грижа и прецизност. Както и при другите подови и
стенни облицовки, трайността и функционалността на тънкия гранитогрес зависи в голяма степен от прецизността на проектните параметри, подходящата
подготовка на основата и правилните методи на полагане при използване на
съответните лепила, фугиращи разтвори и еластични уплътнители, които са
избрани в зависимост от вида на облицовъчния материал и неговата зона на
приложение.
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.2

Видове материал
Има различни размери и дебелини на широкоформатни плочи, които се предлагат на съвременния пазар - някои от размерите достигат до 3.2 x 1.6 m, а
тънките плочи могат да са с дебелина варираща от 3 mm до 12 mm.
Техниките за правилна работа с плочите, подготовка на основата и полагане са
същите както за тънките, така и за широкоформатните плочи.
Съдържащата се в този документ информация е на база действащите норми и
стандарти и натрупания опит на Mapei в този сектор.
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Основни правила за
правилно полагане

3.

Когато полагате широкоформатни плочи, трябва да изберете най-подходящото
лепило, за да може плочите да залепнат перфектно и да останат така в продължение на години, без да се появяват деформации, гарантирайки максимална
надеждност, независимо къде са полагат (на стени или подове; на закрито или
на открито).
Вземайки предвид какво е указано и предложено в действащите норми и стандарти, някои от главните принципи, които трябва да се имат предвид при проектиране на полагане на плочите и в последствие при самата фаза на полагане, са
посочени по-долу.
	Първата стъпка при полагане на плочите е да се гарантира, че основата
няма пукнатини и че е суха, добре втвърдена и еднородна, равна и чиста.
	Плочите трябва да се положат с широчина на фугата от поне 2 mm. Широчината на фугата трябва да се изчисли и съответно да се увеличи там,
където е необходимо, съгласно условията на околната среда, зоната на
употреба, размера на плочите и вида на основата. Широчините на фугите
са особено важни при полагане на широкоформатни плочи, защото:
–– намаляват риска от деформация на плочите;
–– значително намаляват модула на еластичност и следователно, твърдостта на облицовката от плочи: всъщност, когато се положат плочите и когато се напаснат ръбовете им един към друг, положените плочи изглеждат
като една непрекъсната, твърда плоча. Ако плочите се положат с фуга
между тях, модулът на еластичност на повърхността, покрита с плочи,
намалява, защото модулът на еластичност на фугиращата смес е значително по-нисък от този на плочите. В резултат на това, една повърхност с фуги може да поеме възникналите деформации между основата
и положените плочи, причинени от улягането на конструкцията, хигрометричното свиване, термичното разширение и т.н., като това спомага за
предотвратяване на натрупване на опасни напрежения, които евентуално
биха могли да причинят отлепване на плочите.
	Освен спазването на разположението на конструктивните фуги, трябва да
се вземат предвид и разширителните фуги. Когато полагате плочи върху
повърхности на закрито, трябва да полагате периметърни деформационни
фуги и разширителни фуги на всеки 25 m². Когато полагате плочи върху повърхности на открито, повърхността трябва да се раздели на участъци с размери не по-големи от 9-12 m².
	Изборът на правилното лепило е от изключително значение за гарантиране
на това, че покритата с плочи повърхност ще остане здрава и надеждна
през годините. За да изберете най-подходящото лепило е важно да се определи в самото начало кой точно вид плочи ще се използва, размерите на
плочите, основата, върху която ще се полагат, тяхната зона на използване
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и т.н. Необходимо е също така да се вземе под внимание, че почти нулевото
ниво на хигроскопичност на гранитогреса, както и използването на армираща мрежа, където това е препоръчано, налагат употребата на лепила от
клас C2, съгласностандартите EN 12004. За средноформатните плочи, за
предпочитане е употребата на деформируеми лепила от клас S1 съгласно
EN 12004, докато за широкоформатните плочи силно препоръчително е да
се използват силно деформируеми продукти от клас S2 съгласно EN 12004.
Когато се работи в горещ климат и в частност, при лоши метеорологични
условия (силни ветрове и т.н.), препоръчително е да се използват лепила
клас “E” (с удължено отворено време) съгласно EN 12004. Във всички случаи, плочите трябва да се полагат, докато лепилото е все още влажно или
в рамките на неговото “отворено време”, с цел да се гарантира достатъчно
добър пренос на лепило върху гърба на плочата.
 огато полагате плочи през зимата или при ниски температури, за предпоК
читане е употребата на лепила с бързо втвърдяване от клас “F” съгласно
EN 12004. Всъщност, тези лепила приключват втвърдяването си и достигат
високи нива на сцепление само в рамките на няколко часа след полагане,
така че при нощни температури под нулата водата от смесването да не замръзне. Бързовтвърдяващите лепила се препоръчват и когато повърхностите трябва да влезнат бързо в експлоатация.

	
Лепилата трябва винаги да се полагат по метода на двойното обмазване, т.е.
те трябва да се положат както върху основата, така и върху гърба на плочите
с помощта на назъбена маламашка, което гарантира почти пълен контакт на
гърба на плочата с лепилото. Двойното обмазване е необходимо и задължително за избягване на проблеми, причинени от образуването на кухини по гърба на плочите, които в случай на външно приложение, биха могли да доведат
до събиране на дъждовна вода и съответно при мразовито време, създават
напрежения, които да доведат до напукване или отлепяне на самите плочи.
Двойното обмазване е необходимо също така за по-равномерно разпределяне върху голяма площ на напреженията, които се образуват при възникнали
деформации между положените плочи и основата, в резултат например, от
температурните промени в случаите на полагане на плочи на открито.

Полагане на плочи с помощта на техниката с двойно обмазване

	
След полагане на плочите, те трябва да се притиснат по цялата им повърхност, за да се предотврати образуването на въздушни джобове между гърба
на плочата и основата. Особено важно е тази стъпка да се извърши върху
положени на открито плочи, за да се предотвратят напрежения причинени от
водните пари, които се образуват при промените на температурата.
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Проверка на вида и
състоянието на основата

4.

Широкоформатните плочи могат да се полагат върху всички основи, които
обичайно се използват в строителната индустрия, като например бетон, циментови и анхидритни замазки, замазки от специални свързващи вещества,
като например TOPCEM PRONTO или MAPECEM PRONTO, замазки върху
подови отоплителни системи, стари керамични и каменни подове, метал, мазилка на циментова и гипсова основа, блокчета от керамзитобетон, газобетонни блокчета, гипсокартон и основи на закрито, хидроизолирани с циментови
продукти, като например MAPELASTIC или продукти на базата на синтетична
смола, като например MAPEGUM WPS и MAPEPLASTIC AQUADEFENSE.
Много е важно да се знае състава на основата, преди да се започне полагането на плочите.
Предварително може да се провери дали основата е подходяща за определения вид полагане. Както е указано в действащите стандарти, основата винаги
трябва да е:
	здрава и без пукнатини;
	добре втвърдена и със стабилни размери;
	с достатъчна носимоспособност да поеме натоварванията, които се очакват в процеса на експлоатация;
	суха;
	чиста и без свободни частици (прах, смазки, масла, восък, боя, кофражни
масла и всякакви други материали, които биха могли да окажат негативен
ефект върху залепването);
	идеално равна.
Тъй като плочите, които ще се полагат са с големи размери и тънки, равнинността е изключително важен аспект от подготовката на основата. Всъщност, наличието на кухини или празнини в монтажното легло може да доведе
до счупване на плочите при концентрирано натоварване. Съгласно метода
ISO 7976-1:1989, равността на основата може да се провери с поставяне на
мастар (нивелир) поне 2 m дълъг върху основата във всички посоки: препоръчителният толеранс е ± 3 mm. Ако равността на основата не е в рамките на
този толеранс, тя трябва да се подравни, преди полагане на плочите с помощта
на изравняващ продукт, като например ULTRAPLAN, ULTRAPLAN ECO 20,
ULTRAPLAN RENOVATION, ULTRAPLAN MAXI, PLANITOP FAST 330 или
NIVORAPID.
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Отрицателно отклонение: в рамките на толеранса

Отрицателно отклонение: извън толеранса

Положително отклонение: в рамките на толеранса

Положително отклонение: извън толеранса

Проверка на равността

Следното описание се отнася за някои от най-честите видове основи:
	
БЕТОН: бетонът трябва да е втвърден в достатъчна степен (поне три месеца
време за втвърдяване). Провисването (неравността) на подовата плоча трябва да е по-малко от 1/360 от общата широчина. Бетонните основи трябва да
са без отлепени участъци и повърхността им не трябва да е третирана, тъй
като в противен случай това може да окаже негативен ефект върху залепването (например с паронепропусклив слой, старо лепило, смола, кофражни
масла и т.н.). За да се гарантира трайността на покритието с плочи, необходимо е и подовите плочи, които са изляти върху земната основа, да бъдат
правилно изолирани за предотвратяване на проблеми от пълзяща влага.
	
ТРАДИЦИОННИ ЦИМЕНТОВИ ЗАМАЗКИ: дебелината на замазката трябва
да е достатъчна за определеното стратиграфско разположение; поне 4 cm в
случай на плаващи замазки, което трябва да се оцени съгласно проектните
напрежения, които действат върху тях. Съставът на сместа трябва да се
проектира в съответствие с предвидените механични работни характеристики. Равнинността на повърхността трябва да се провери, както е описано
в предишния параграф. Замазката трябва да е компактна и хомогенна по
цялата си дебелина, и всякакви пукнатини по нея трябва да са монолитно запечатани със смоли, като например EPORIP, EPOJET или EPORIP TURBO.
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Замазките трябва да са се втвърдили достатъчно: времето за втвърдяване
преди полагане на плочите трябва да е около 7-10 дни за сантиметър дебелина.
Следователно, времето за втвърдяване при полагане на плочи върху конвенционални замазки трябва да е малко по-дълго (в някои случаи повече от един
месец).

Запечатване на пукнатини в основата с EPORIP

	
ЗАМАЗКИ ОТ СПЕЦИАЛНИ СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ГОТОВ ЗА
ПОЛАГАНЕ РАЗТВОР: времето за изчакване преди полагане на плочите
може да се намали значително чрез използване на специални свързващи
вещества или готови за полагане, нормалновтвърдяващи се, бързосъхнещи
разтвори, като например TOPCEM или TOPCEM PRONTO, или бързовтвърдяващи се и съхнещи разтвори, като например MAPECEM или MAPECEM
PRONTO. Всички тези продукти са подходящи и за полагане на замазки върху подови отоплителни системи без да има нужда от други добавки. Като
цяло, употребата на готовите за полагане разтвори също така предлага и
по-висока гаранция за качеството на инертните материали, намалява риска
от грешки при дозирането и е отлично решение в случаите, когато доставката и съхранението на суровините е особено трудно.
	Готовите за използване разтвори за замазка имат CE маркировка, както е
предписано от стандартите EN 13813.
	Замазки от MAPECEM или MAPECEM PRONTO се характеризират с кратко
време за стягане и съхнене, както и контролирано свиване. Тяхната употреба
позволява залепване на плочите само 3 часа след полагането на основата.
Замазки от TOPCEM или TOPCEM PRONTO се характеризират с нормално
време на втвърдяване и съхнене, работни характеристики подобни на конвенционалните замазки, кратко време на съхнене и контролирано свиване.
Плочите могат да се положат върху тези видове основи само след 24 часа.
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Полагане на замазка от TOPCEM PRONTO
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ЗАМАЗКИ ВЪРХУ ПОДОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ: в случай на
конвенционални и компактни замазки върху подови отоплителни системи,
спазвайте обичайните инструкции за полагане на замазки и указанията от
производителя за отоплителната система.
	
Конвенционалните замазки върху подови отоплителни системи могат да
са направени от TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM или MAPECEM
PRONTO. В частност, TOPCEM PRONTO се характеризира с висока
топлопроводимост (λ = 2 W/mK съгласно EN 12667:2002).
	Компактните отоплителни системи от предварително формовани, самозалепващи пластмасови, фибро-гипсови или фибро-циментови плоскости залепени
към пода или съществуваща замазка могат да се замонолитват и подравняват
с NOVOPLAN MAXI. NOVOPLAN MAXI може да се използва за получаване
на слой с дебелина 3 до 40 mm, в зависимост от вида на полагане. Преди
вграждането и подравняването на плоскостите с NOVOPLAN MAXI, отстранете всички следи от прах от тях и ги грундирайте с ECO PRIM T.
	Преди полагане на плочите е важно да включите и пуснете в експлоатация
отоплителната система, както е посочено в стандартите EN 1264-4. Времето
за изчакване по време на цикъла на загряване зависи от използвания за
замазка материал.
	Лепилото, което ще се използва върху замазки върху подови отоплителни
системи, трябва да е подобрено (C2) и силно деформируемо (S2), съгласно
европейския стандарт EN 12004.

Плътна основа на подова отоплителна система, изработена от NOVOPLAN MAXI

НАРЪЧНИК ЗА
ПОЛАГАНЕ НА
ШИРОКОФОРМАТНИ
ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ

	
АНХИДРИТНИ ЗАМАЗКИ: преди полагане на плочите, анхидритните замазки трябва да се прешлайфани, да са обезпрашени и грундирани (например
с PRIMER G или ECO PRIM T). Те трябва да са идеално сухи: максимално
допустимото съдържание на влага е 0.5%. Винаги спазвайте инструкциите
от производителя на анхидритната замазка.

Полагане на грунд PRIMER G

	
СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДОВЕ: за полагане на плочите върху вече съществуваща подова настилка от керамика, мозайка или естествен камък, трябва
предварително да сте се уверили, че тя е здрава, добре свързана с основата,
няма пукнатини и че всички следи от масло, восък и смазващи субстанции
са напълно отстранени с вода и сода каустик или със специален продукт за
премахване на восъци. Стари бои и оловосъдържащи покрития по мрамори
трябва да бъдат отстранени.
	Ако някои от плочите са напукани или недобре свързани с основата, те трябва да се отстранят, а вдлъбнатините по повърхността трябва да се обработят
с подходящ изравняващ продукт, като например ADESILEX P4, NIVORAPID
или PLANITOP FAST 330.

Полагане на плочи върху вече съществуваща подова настилка
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БЕТОННИ СТЕНИ: бетонът трябва да е достатъчно добре втвърден (поне
три месеца при нормални температури). Бетоновите основи трябва да нямат
следи от циментово мляко или повърхностно третиране, които биха могли да
окажат отрицателен ефект върху залепването (кофражни масла, паронепропускливи слоеве, стара боя и т.н.).
	
МАЗИЛКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА: мазилката трябва да е достатъчно добре втвърдена. Ако се използва готов за полагане продукт, спазвайте
инструкциите на производителя. Във всички случаи, когато полагате плочи
върху външни повърхности, якостта на изтръгване на мазилката на циментова основа трябва да бъде поне 1 N/mm².
	
ГИПСОВА МАЗИЛКА: гипсовите основи трябва да са идеално сухи (максимално съдържание на остатъчна влага 0.5 %), достатъчно здрави и без следи от прах. Много е важно този вид основа да се обработи с грунд PRIMER G
или ECO PRIM T и плочите да се положат едва след като грундът е изсъхнал
напълно. Този вид полагане е подходящо единствено за участъци на закрито.
	
СТЕНИ ОТ БЛОКЧЕТА ОТ ПЕНОБЕТОН: поради голямото разнообразие на
предлаганите на пазара продукти, трябва да се свържете с производителя, за да получите информация относно характеристиките и уместността на
употреба. При тази основа плочите могат да се положат само в закрити помещения и само след обработка на повърхността със слой грунд PRIMER G
разреден в съотношение 1:2 с вода. Когато полагате плочи на открито, трябва предварително да положите слой мазилка от NIVOPLAN + PLANICRETE
или PLANITOP FAST 330, армирана с поцинкована мрежа.
Ако плочите ще се полагат върху особено деформируеми основи, като например метал или дърво, всеки единичен случай трябва да се прецени от Отдела
за техническо обслужване на MAPEI. За допълнителна информация по този
въпрос можете да направите справка с “Наръчник за полагане на керамични
плочи” и техническото ръководство “Полагане на замазки”, които можете да
намерите на www.mapei.com.
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НАРЪЧНИК ЗА
ПОЛАГАНЕ НА
ШИРОКОФОРМАТНИ
ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ

Избор на правилното
лепило

5.

Изборът на правилното лепило е от изключително значение за осигуряване на
дълготрайно и здраво залепване в продължение на години и този избор зависи
от вида на основата, вида и формата на плочите (размери и дебелина), зоната
на употреба и условията на околната среда.
Както по-рано беше споменато в раздел 3, ако имаме предвид указанията на
действащите стандарти при полагане на този вид материал, препоръчва се
да се използва циментови лепила с високо сцепление, т.е. клас C2 съгласно
EN 12004. За определени видове основи е по-подходящо да се използва реактивно лепило или клас R2 съгласно EN 12004.

Деформируемо
лепило
Товар

Тестова постановка

200 mm

Стандартите винаги указват употреба на деформируеми лепила клас S1 или S2
съгласно EN 12004. За средноформатни плочи се препоръчват лепила клас S1,
докато за широкоформатните силно се препоръчва употребата на деформируеми продукти клас S2.
Деформируемостта на лепилото се определя чрез изпитвания на огъване (методът е описан в EN 12004 - ISO 13307), които измерват напречната деформация. Образец от лепилото се подлага на изпитване с натоварване, както е
показано на схеми 1 до 3 по-долу. За постигане на клас S1, деформируемостта
на образеца трябва да е поне 2.5 mm, а за клас S2 тя трябва да е поне 5 mm.

1. Тестова постановка за измерване на гъвкавостта на
тънък слой лепило, в зависимост от деформацията му

Деформируемо
лепило
Товар
Тестова постановка

200 mm

2. Измерване на максималната деформация

Деформируемо
лепило
Товар
Тестова постановка

200 mm

3. Разрушение на тестовия образец
Измерване на деформируемостта на циментово лепило

Тестове за огъване
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Когато полагате плочи при климатични условия, които изискват употреба на
лепило с удължено отворено време, за предпочитане е да използвате продукти от клас E съгласно EN 12004.
Лепилата клас F са за предпочитане, когато е необходимо бързо втвърдяване
и силно залепване в рамките на няколко часа от полагането.
Друго важно изискване при полагане на широкоформатни плочи е лепилото
да гарантира високо ниво на „омокряне“ на гърба на плочата, така че да не се
образуват кухини, в противен случай здравината и трайността на свързване
може да бъдат компрометирани.

Избиране на лепило с добър капацитет на „омокряне“ на гърба на плочата

Като се има предвид, че тези видове плочи не могат да се притискат достатъчно добре (поради голямото си съотношение размер/ дебелина, съществува
риск от тяхното счупване), за да гарантира висока степен на „омокряне“ на
плочите, Mapei разработи формула за лепила, която съдържа технологията
ULTRALITE.

Гамата лепила ULTRALITE
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НАРЪЧНИК ЗА
ПОЛАГАНЕ НА
ШИРОКОФОРМАТНИ
ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ

Лепилата с технологията ULTRALITE се характеризират с тяхната по-ниска
плътност в сравнение с традиционните продукти и са познати като леки лепила. Предимствата на лепилата от гамата ULTRALITE са:
	по-висока покривна площ;
	тъй като това е “лек” продукт, теглото на лепилото полагано на гърба на
плочите, оказва съвсем малко влияние върху общото крайно тегло;
	по-ниски транспортни разходи; торбите с лепило са по-леки (само 15 kg за
същия обем, в сравнение с традиционните торби, които тежат 25 kg);
	сместа е с „кремообразна“ консистенция, която й придава отлична обработваемост и прави полагането й по-лесно и по-бързо;
висок капацитет на „омокряне“ на гърба на плочите;
	благоприятни за околната среда: тези продукти съдържат над 20% рециклирани материали и спомагат за получаване на LEED кредити;
	перфектно залепване към всички видове основи, които обичайно се използват в строителната индустрия;
висок баланс на бялото за всички бели лепила от гамата ULTRALITE.

По-лесни за полагане в сравнение с
традиционните лепила

По-леки торби (15 kg) с удобни дръжки за полесно захващане
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Отличен капацитет на „омокряне“ на гърба на
плочите

750 kg

750 kg

PAY LOAD

1250 kg

1500 kg

250 kg

+ 55%

1 kg =

+

=

=

Ultralite Flex има до 55% по-висока покривна площ в сравнение с други лепила
със същата класификация

Торби с Ultralite Flex: 100 изпратени
Покривна площ: прибл. 600 m²

Торби с традиционно лепило: 60 изпратени
Покривна площ: прибл. 360 m²

Както е указано в действащите стандарти, за да се постигне по-високо навлажняване трябва да се положи компактен слой лепило (метод на напълно
мокро монтажно легло) с помощта на техниката за двойно обмазване.
Следващите таблици вземат предвид действащите стандарти и натрупания
опит на Mapei в този сектор. В тях има списък на препоръчаните лепила на
Mapei и тяхната употреба, в зависимост от това дали плочите се полагат на
стени или подове, на закрито или открито, както и според вида на материала
на основата и размера на плочите.
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5.1
Лепила на Mapei за полагане на плочи по
вътрешни подове и стени
Плочите по вътрешните подове и стени могат да се полагат върху следните
видове основа, доколкото са подготвени, както е указано в раздел 4.
Плочите по вътрешните подове могат да се положат върху циментови замазки, анхидритни замазки със съдържание на остатъчна влага < 0.5% по тегло
(след полагане на грунд PRIMER G или ECO PRIM T), замазки върху подови
отоплителни системи, съществуващи подови настилки, високоефективни замазки, като например тези от TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM или
MAPECEM PRONTO и върху повърхности, хидроизолирани с продукти от гамата MAPELASTIC или MAPEGUM WPS.
Когато полагате плочи върху замазки с вградени отоплителни елементи, това
трябва да се извърши след като отоплителната инсталация е включена и изпробвана определен период от време.
Всички видове плочи върху вътрешни стени може да се полагат върху циментова мазилка, мазилка на гипсова основа (след полагане на PRIMER G или
ECO PRIM T), гипсокартон, фибро-циментови плоскости, стари керамични
плочи и камък.

Следните лепила се препоръчват за този вид полагане:
НОРМАЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
Вид основа (*) (**)
Циментова замазка или
мазилка
Анхидритна замазка или
мазилка
Саморазливни продукти
Бетон
Фиброциментови плоскости
Гипсокартон
Стара керамика
Мозайка
Камък

Замазки на системи за
подово отопление

Хидроизолиращи системи
(от гамата MAPELASTIC и
MAPEGUM WPS)

Лепило

Клас съгласно
EN 12004

Лепило

Клас съгласно
EN 12004

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERO
ULTRALITE S1

C2TE S1
C2TE S1
C2TE S1

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK

C2F S1
C2FT S1

повърхност > 1 m²
страна > 120 cm

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2

ULTRALITE S2 QUICK
ELASTORAPID

C2FE S2
C2FTE S2

повърхност ≤ 3600 cm²
страна ≤ 60 cm

ULTRALITE S1
KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERO

C2TE S1
C2TE S1
C2TE S1

ULTRALITE S1 QUICK
GRANIRAPID

C2FT S1
C2F S1

повърхност > 3600 cm²
страна ≤ 120 cm

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2

ELASTORAPID

C2FTE S2

повърхност > 1 m²
страна > 120 cm

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

C2FT S2

повърхност ≤ 3600 cm²
страна ≤ 60 cm

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERO
ULTRALITE S1

C2TE S1
C2TE S1
C2TE S1

GRANIRAPID
ULTRALITE S1 QUICK
KERAQUICK S1

C2F S1
C2FT S1
C2FT S1

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2

ULTRALITE S2 QUICK
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

C2FE S2
C2FT S2

KERALASTIC
KERALASTIC T
ULTRABOND ECO PU 2K

R2
R2T
R2T

KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

C2FT S2

Размер на плочата
повърхност ≤ 3600 cm²
страна ≤ 60 cm
повърхност > 3600 cm²
страна ≤ 120 cm

повърхност > 3600 cm²
страна ≤ 120 cm
повърхност > 1 m²
страна > 120 cm

Дърво
ПВЦ, гума и линолеум
Метални повърхности
Смола
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БЪРЗО ВТВЪРДЯВАНЕ

Всички формати

(*) Повърхности на гипсова основа и анхидритни такива винаги трябва да се третират предварително с грунд
PRIMER G или ECO PRIM T
(**) Нехигроскопичните основи трябва да се третират предварително с ECO PRIM GRIP, ако е необходимо.

НАРЪЧНИК ЗА
ПОЛАГАНЕ НА
ШИРОКОФОРМАТНИ
ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ

5.2
Лепила на Mapei за полагане на плочи върху
външни стени
Следните лепила се препоръчват за този вид полагане:
НОРМАЛНО ВТВЪРДЯВАНЕ
Вид основа (*) (**)

Циментова мазилка
Бетон

БЪРЗО ВТВЪРДЯВАНЕ

Лепило

Клас съгласно
EN 12004

Лепило

Клас съгласно
EN 12004

повърхност ≤ 3600 cm²
страна ≤ 60 cm

KERAFLEX MAXI S1
KERAFLEX MAXI S1 ZERO
ULTRALITE S1

C2TE S1
C2TE S1
C2TE S1

ULTRALITE S1 QUICK

C2FT S1

повърхност > 3600 cm²
страна ≤ 120 cm

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2

ELASTORAPID
ULTRALITE S1 QUICK

C2FTE S2
C2FT S1

повърхност > 1 m²
страна > 120 cm

ULTRALITE S2
KERABOND + ISOLASTIC

C2E S2
C2E S2

ULTRALITE S2 QUICK
KERAQUICK S1 + LATEX PLUS

C2FE S2
C2FT S2

Размер на плочата
(***)

(***) За плочи с армираща мрежа и една страна ≥ 120 cm използвайте лепила клас R2/R2T, като например
KERALASTIC, KERALASTIC T или ULTRABOND ECO PU 2K

Инструкциите за полагане в горните таблици са единствено с информативна цел
и за нормални условия. За допълнителна информация, моля, направете справка
със съответния Лист с технически данни за всеки продукт. Определянето на
най-подходящата система за полагане зависи в голяма степен от специфичните
условия на обекта и формата на плочите. За особени случаи на полагане,
моля, свържете се с Отдела за техническо обслужване на Mapei или направете
справка със съответното техническо ръководство.
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.6

Движения при
широкоформатни плочи
Текущите стандарти указват, че боравенето с широкоформатни плочи трябва
да е много внимателно и да се извършва от поне двама души с помощта на
специални инструменти и оборудване, както по време на боравене с плочите,
докато те са все още опаковани, така и по време на операциите рязане, пробиване и полагане. Необходимо е специално внимание, защото лесно можете
да огънете и дори счупите широкоформатните плочи, ако не боравите с тях и
не ги повдигате правилно.
Предвид размера на плочите, винаги трябва предварително да сте се убедили,
че има достатъчно пространство за лесно маневриране с тях.
Препоръчваме да поставите кашоните и касите с плочите възможно най-близо
до мястото за полагане, за да се намали максимално разстоянието, на което
трябва да ги пренасяте по-късно.
След като плочите са извадени от опаковката, трябва внимателно да ги поставите в легнало положение на дългата им страна под ъгъл от 30° към опората.
Обърнете особено внимание на ъглите на плочите, за да избегнете отчупването или счупването им по време на работа с тях.
За да се улесни боравенето с плочите, препоръчително е да ги носите и полагате с помощта на надлъжни шини и рамки с вакуумни захвати, за да ги държите
по-неподвижни и да ограничите всякакво усукване или огъване.
Има два вида вакуумни захвати – традиционния вид и тези с вградена помпа.
Вторият вид е по-надежден и осигурява по-добро захващане, като вакуумът
във вакуумния захват може да бъде регулиран благодарение на помпата, дори
след определен период от време. Винаги трябва да сте сигурни, че между повдигащото устройство и повърхността на плочата се е образувал добър вакуум.
Препоръчително е да се почиства повърхността на плочата и вакуумните захвати с влажна гъба за по-добро захващане.
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Почистване повърхността на плочата и вакуумния захват

Поставяне на вакуумен захват с помпа

Правилно боравене с плочата

Ако плочата е срязана и потенциално е по-слаба в дадена зона, препоръчва
се да се добавят повече надлъжни шини или напречници за намаляване на
всякакво огъване или усукване.

Позиция на надлъжните шини и напречниците за боравене и преместване на плоча с изрязан от нея участък.
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.7

Рязане и пробиване
на отвори в
широкоформатни плочи
Ако трябва да направите прав срез по дължината на плочата, отвори за тръби
или електрически табла, или някакъв друг вид срез, препоръчваме да вземете
предвид следните предпазни мерки за тези операции.
За да направите чист срез или точен отвор, плочата трябва да е поставена на
стабилна, равна и здрава работна повърхност.

Маса за рязане с алуминиеви профили

Когато правите прав срез, поставете водача за рязане върху плочата по продължение на линията, по която ще режете и го фиксирайте с помощта на вакуумните захвати.
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Водач за рязане за извършване на прав срез

Направете малък разрез от 1 до 2 cm дълъг във всеки край на плочата от вътре
навън и след това завършете разреза от единия край до другия. Използвайте
еднакъв натиск върху режещия инструмент по цялата дължина на разреза.

Рязане на плоча

След като завършите разреза, отстранете водача за рязане и придвижете
плочата така, че разрезът на повърхността й да съвпадне с ръба на работната повърхност, след това счупете всеки край на плочата по линията
на рязане с помощта на клещи за отчупване на плочки. След това плочата
се счупва на две само с огъване, докато двете й части се отделят една от
друга.
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Счупване с помощта на клещи за отчупване на плочки

Счупване на плочата на две части

Като цяло тази операция се препоръчва да се извършва от двама души, за да
не се стигне до падане и счупване на отрязаното парче.
Ако в плочата има армираща мрежа, тя може да се среже или оформи с помощта на резец.
Ръбовете на плочата може да са остри или неравни след нейното счупване;
почистете ги и ги загладете с диамантена подложка или абразивен диск.
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Заглаждане на срязаните ръбове

Ако дадена плоча трябва да се среже в две различни посоки, първо трябва да
се пробие отвор в ъгъла, преди да се пристъпи към срязване.
Прав срез може да се направи и с дисков режещ инструмент. В този случай
дисковият режещ инструмент се движи по продължение на водача за рязане
и може да се извърши пълно или частично срязване. В този случай плочата
ще има по-чист и по-добре изразен ръб, отколкото при операциите срязване и
счупване на плочата.

Извършване на прав срез с дисков режещ инструмент

Ако в плочата трябва да се направят кръгли отвори, използвайте диамантена
боркорона за сухо или мокро рязане. След като плочата е позиционирана
на работната повърхност и позицията на отвора е отбелязана, започнете
изпълнението на отвора с режещата глава позиционирана под ъгъл с
плочата, така че да извършва среза в нея по-точно. След като режещата
глава започне да извършва отвора, натиснете и приложете леко кръгово
движение. Поддържайте зоната на рязане влажна, ако използвате влажния
метод или отстранете всичкия прах по време на операцията на пробиването,
ако използвате сухия метод.
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85° (75°)

5° (10°)

Последователност за извършване на кръгъл отвор

Ако трябва да направите правоъгълен отвор в плочата, започнете с изпълнение
на кръгъл отвор във всеки ъгъл на правоъгълника, и след това направете
правите срезове между кръглите отвори с дисков режещ инструмент с
диамантен диск. Това ще предотврати натрупването на прекомерни напрежения
в ъглите на правоъгълника, които биха довели до образуване на пукнатини в
самата плоча.

Последователност за изпълнение на правоъгълен отвор
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Техника на полагане на
широкоформатни плочи

8.

Както е описано в раздел 5, лепилото трябва да се избере съгласно вида на
материала на основата, вида и размера на плочите и зоната на употреба.

Размесване на лепилото

За монтаж на широкоформатни плочи предлагаме техниката на двойно обмазване за нанасяне на лепилото, тоест както върху гърба на плочата, така и
върху субстрата, на който ще се монтира
Използването на палетна количка е удобен начин за изправяне на плочата, за
да може полагането на лепилото върху гърба й да става по-лесно.
Преди да положите лепилото трябва да се уверите, че гърбът на плочата е
чист и без керамичен или магнезиев прах. Ако е необходимо, почистете гърба
на плочата с влажна гъба, потопена в смес от вода и киселинен почистващ
препарат.
Назъбената маламашка за полагане на лепилото трябва да се избере съгласно вида на материала на основата. Препоръчително е да използвате назъбена маламашка с наклонени зъби за полагане на лепилото върху основата
за по-добро разпределение, от друга страна използваната назъбена маламашка за полагане на лепилото на гърба на плочата трябва да има по-малки
зъби, така че почти 100% от повърхността да е обмазана с лепило.

25 |

За полагане и разнасяне на лепилото на гърба на плочата ви предлагаме да
използвате маламашка с квадратни зъби на разстояние от 3 mm. Лепилото
трябва да се полага в прави линии, успоредни на късата страна на плочата за
намаляване на разстоянието, което въздухът трябва да измине при неговото
избутване навън.
От друга страна, когато разнасяте лепилото върху основата, препоръчваме
да използвате маламашка с наклонени зъби с минимална стъпка 10 mm,
в зависимост от равността на основата. Използването на маламашка с
наклонени зъби избутва следите от лепилото между браздите така, че те
да се прегънат една върху друга, като този ефект на доминото спомага за
запълване на всички кухини и намалява до минимум риска от навлизане на
мехурчета въздух в леглото на лепилото.
След полагане на първоначален тънък слой лепило за отстраняване на
всякакъв прах от основата, лепилото трябва да се разстели върху основата
по права линия в една и съща посока, както това положено върху гърба на
плочите.

Маламашка с наклонени зъби за разстилане на лепилото върху основата и с квадратни зъби за разстилане на лепилото върху гърба на плочата

Ï
Как правилно се разстила лепилото
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Лепилото се разстила в една и съща посока върху гърба на плочата и на основата

След полагане на лепилото по метода на двойно обмазване, препоръчваме да
използвате надлъжни шини и напречници или рамка с вакуумни захвати за полесно и по-безопасно боравене с плочите.
Плочите се полагат чрез поставяне на ивиците лепило върху основата и
успоредно с тези върху гърба на плочата, което улеснява избутването на
въздуха навън; никога не полагайте плоча, чиито ивици лепило пресичат тези
на основата.

Полагане на плоча

Както е указано в текущите стандарти, за да се осигури пълното залепване
на плочата и пълното излизане на въздуха, прекарайте по повърхността на
плочата преносима вибро-плоча или притискайте повърхността на ръка със
специална не отскачаща гладилка, изработена от каучук.
Препоръчваме да притискате плочата от центъра към краищата в същата
посока, в която са ивиците лепило, т.е. успоредно на късата страна, за да се
осигури пълно излизане на въздуха изпод плочата.
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Притискане на плочата на ръка или минаване по повърхността й с преносима вибро-плоча

Всичките въздушни мехурчета, които са се образували, могат да станат слабо
място на положените плочи особено, когато полагате плочи по вътрешни подове, където кухините биха могли да причинят счупване на плочите при концентриран натиск.
В случай на положени на открито плочи, наличието на кухини може да доведе
до събиране на вода. Това от своя страна би могло да доведе до отлепване на
плочата поради напрежения, причинени от циклите на топене и замръзване
на водата, която прониква под плочата през зимата или от натиска на водната
пара през лятото.
Ето затова двойното обмазване и притискане на плочата са изключително важни стъпки, които трябва да се направят внимателно по време на тази процедура.
Същата техника се използва за полагане и на плочи върху подове и стени.
Както е указано от действащите стандарти, при полагане на плочи върху фасади, инженер-конструкторът трябва да прецени дали са необходими допълнителни механични крепежни елементи за фиксиране.

Полагане на плоча върху стена
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Фугиране на
широкоформатни
плочи

9.

Широчината на фугиращите линии трябва да се определи още във фазата на
проектирането и да се определи главно от вида на материала на основата,
размера и вида на плочите, и зоната на употреба (стена или под, на закрито
или на открито).
Във всички случаи минималната препоръчителна широчина между всяка плоча е 2 mm, като тя се увеличава според зоната на употреба и напреженията,
които се очаква да понесе при експлоатация.
За да се поддържа правилно разстояние между всяка плоча и да се намали
загубата на нивелация между плочите, препоръчваме да използвате нивелиращи дистанционери (около един дистанционер на всеки 50 cm). Важно е да
поставите дистанционерите на мястото им, преди да положите съседните плочи и е важно да вградите дистанционерите в лепилото, за да предотвратите
образуване на празнини или кухини, образувани под плочите в съответствие с
дистанционерите, в противен случай те биха могли да образуват слаби точки и
евентуално да доведат до счупване на плочата.

Поставяне на дистанционери на мястото им

За да се опрости тази част от процедурата за позициониране на плочите може
да се използва специален позициониращ инструмент. Той се състои от две
групи вакуумни захвати, по един за всяка плоча и централен назъбен механизъм, който се използва за коригиране на широчината на линията за фугиране
между двете плочи и поставяне на плочите в желаната позиция.
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Инструмент за позициониране на плочи

Линиите за фугиране винаги трябва да са чисти преди фугиране. Ако има следи от лепило в тях след притискане на плочите на мястото им и количеството
лепило в линията за фугиране не позволява запълване на минималната дълбочина от ⅔, то тогава лепилото трябва да се отстрани механично с помощта на
резец, стъргалка и др.
Преди запълване на линиите за фугиране между плочите трябва да изчакате
приблизително:
– 2-3 часа, ако е използвано бързостягащо лепило;
– 24 часа, ако е използвано нормално стягащо или реактивно лепило.
Линиите за фугиране може да се запълнят с циментова фугираща смес, като
например ULTRACOLOR PLUS или с епоксидна фугираща смес, като например KERAPOXY, KERAPOXY DESIGN или KERAPOXY CQ:
 LTRACOLOR PLUS е висококачествен, бързо стягащ и съхнещ, поU
лимер-модифициран фугиращ разтвор против ефлоресценция с технология
за отблъскване на вода - DropEffect® и технология за устойчивост на мухъл
BioBlock®. Той е продукт от клас CG2WA съгласно стандартите EN 13888 и е
сертифициран като EMICODE EC1 от GEV Института (много ниски емисии на
летливи органични вещества).
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KERAPOXY е двукомпонентен, киселиноустойчив епоксиден разтвор, класифициран като RG съгласно стандартите EN 13888 и сертифициран като
EMICODE EC1 R Plus от GEV Института (много ниски емисии на летливи органични вещества).
KERAPOXY DESIGN е декоративен, двукомпонентен, киселиноустойчив епоксиден разтвор, класифициран като RG съгласно стандартите EN 13888 и
сертифициран като EMICODE EC1 R Plus от GEV Института (много ниски емисии на летливи органични съединения).
 ERAPOXY CQ е двукомпонентен, лесен за полагане, киселиноустойчив епоK
ксиден разтвор с отлични качества за почистване, класифициран като RG
съгласно стандартите EN 13888. Той съдържа бактериостатична технология
BioBlock® и е сертифициран като защитна фугираща смес от Университета в
Модена съгласно стандартите ISO 22196:2007 срещу образуване и разпространение на микроорганизми и като EMICODE EC1 R Plus от GEV Института
(много ниски емисии на летливи органични съединения).

Гамата епоксидни фугиращи смеси KERAPOXY

Фугирането се почиства с помощта на малко количество вода и абразивна
подложка (като например Scotch-Brite), последвано от твърда целулозна гъба,
като се внимава да не се премахне неволно самата фугираща смес.
За разлика от циментовите фугиращи смеси, плочите положени върху подовете
и стените, фугирани с епоксиден разтвор трябва да се почистват, докато
разтворът е все още “влажен” и (ако е необходимо) трябва да се използва
повече вода за почистване на плочите така, че всички следи от епоксидната
фугираща смес да се отстранят напълно.

Фугиране на плочите
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Почистване на запълнената фуга с помощта на Scotch-Brite подложка и финиширане на фугираните плочи с гъба

Фугиращите смеси на Mapei се предлагат в широка гама цветове, съгласно
новата гама цветни фуги (Mapei Coloured Grouts), които са специално
разработени за създаване на перфектно съответствие между цвета на фугата
и на плочите, така че линиите на фугиране да са по-малко забележими. При
използване на тези продукти, линиите на фугиране остават между плочите,
но са по-малко видими и не развалят ефекта, който се създава от подовите и
стенните плочи, например с финиш с мраморен или дървен ефект.
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Уплътняване на фуги

10.

Когато се полагат широкоформатни плочи, трябва да се оставят фуги
запълнени с еластичен уплътнител, за да се предотврати отлепяне на плочите
поради ефекта на термично разширение/свиване.
По тази причина, при полагане на плочите трябва да спазвате разположението
на разширителните фуги в подложния слой и стените.
Трябва да се направят разширителни фуги поне толкова широки, колкото
съществуващите фуги, в съответствие с конструктивните фуги в основата.
Където има две или повече повърхности от различни материали (като например
между стоманобетон и тухлена зидария) е важно да се включи разширителна
фуга.
Също така е важно да се направят фуги около периметъра на фиксирани
елементи от товароносещата конструкция, като например стени, стъпала,
колони и т.н.
Направете 1 cm разпределителни фуги, ако площите за полагане на плочи са
особено големи, като разделите повърхността както следва:
a) върху основи, подложени на движение или огъване, разделете на квадрати
с размери приблизително 9-12 m ²;
b) върху стабилни повърхности фугите могат да се направят приблизително на
всеки 16-25 m²;
c) положете плочите, като оставите празнина от приблизително 5 mm между
стени, колони, ръбове, ъгли и т.н.
Тъй като широкоформатните плочи често се избират, за да се позволи
създаването на големи площи с безшевна подова настилка, за да се увеличи
този ефект и да се избегне необходимостта от рязане на плочките съобразно
фугите, е възможно да се включи антифрактурна мембрана, като например
MAPETEX SYSTEM. Листовете MAPETEX SYSTEM се свързват към субстрата,
така че да обхванат фугите в замазката (стига да не са строителни фуги) с
бързодействащо, деформируемо лепило. Докато слоят лепило съхне могат да
се монтират цели плочи, без да е необходимо да се режат съобразно фугите
в замазката.
Широчината на фугата се определя съгласно дебелината и размера на плочите,
характеристиките на основата, зоната на употреба и наличните натоварвания.
Уплътнителят ще постигне съответната водоплътност и дълготрайност, само
ако фугите са с правилен размер. По правило, фугите трябва да се уплътнят
съгласно указанията в следната таблица:
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A - широчина на фугата

B - дълбочина на фугата

от 0 до 4 (mm)

увеличете широчината на фугата

от 5 до 9 (mm)

b=a

уплътнител
от 10 до 20 (mm)

b = 10 (mm)

от 21 до 40 (mm)

b = a/2 (mm)

над 40 (mm)

намалете широчината на фугата

MAPEFOAM

Размер на фугите

Използвайте MAPESIL AC за запълване на разширителните фуги при вътрешни
стени и подове, докато например за външни приложения използвайте MAPESIL
LM за плочи върху стени и MAPESIL AC за плочи върху подове.

Периметърна фуга, запечатана с MAPESIL AC

При изисквания за особена механична сила, трябва да се използват
уплътнители, като например MAPEFLEX PU20, MAPEFLEX PU21, MAPEFLEX
PU45 FT и MAPEFLEX PU50 SL.
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НАРЪЧНИК ЗА
ПОЛАГАНЕ НА
ШИРОКОФОРМАТНИ
ГРАНИТОГРЕСНИ ПЛОЧИ

Референтни обекти

11.

FERRARI & MASERATI
ШОУРУМ ДЖЕДА,
САУДИТСКА АРАБИЯ
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VALICO BYPASS, CASTIGLIONE
DEI PEPOLI (BO)
ПЪТЕН ТУНЕЛ, ИТАЛИЯ

ZARA
МОДЕН МАГАЗИН ОСЛО,
НОРВЕГИЯ
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За допълнителна информация относно продуктите на Mapei направете справка със съответния Лист с технически
данни на www.mapei.com
За по-подробна информация, която не е налична в това ръководство, препоръчваме да се свържете с Отдела за
техническо обслужване на MAPEI.
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Централен офис
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факс: 02/ 489 87 23
e-mail: info@mapei.bg

www.mapei.com
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