
Polaganje keramičnih 
ploščic velikih formatov
Tovrstne keramične ploščice imajo praviloma nizko vpojnost, primerljivo s tipičnimi lastnostmi 

porcelana, in zato zahtevajo posebne izdelke in potrebno skrbnost pri izvedbi polaganja

Sodobne tehnologije za proizvodnjo 
keramičnih ploščic omogočajo izdelavo 
velikih dimenzij – tudi do 3,2 x 1,6 m v 
debelinah od 3 do 12 mm. Inovativne 
tehnologije prihajajo predvsem Iz Italije, 
saj je ta država ena največjih in najbolj 
prodornih proizvajalk keramičnih plo-
ščic. Hkrati z razvojem keramičnih plo-
ščic se ureja tudi način njihove vgradnje. 
Tako je bila Italija med prvimi državami, 
kjer so za to področje vpeljali nacionalni 
standard. 

Uporaba razpoložljivih pravil in 
navodil za izbor 
Leta 2013 je bil sprejet standard 
UNI  11943, s katerim so postavili pra-
vila in navodila za izbor, projektiranje, 
izvedbo, uporabo in vzdrževanje oblog 
iz keramičnih ploščic. V letu 2016 je 
bil standard dopolnjen in nosi oznako 
UNI  11493-1. Standard za keramično 
ploščico velikega formata opredeljuje 
tako ploščico, katere vsaj ena stranica 
presega 60 cm, kot tanko keramično 
ploščico pa tisto, katere debelina znaša 
do vključno 5 mm. 
Ker v Sloveniji podobnega standarda še 
nimamo, si lahko pomagamo tako, da 
uporabimo znanje in izkušnje iz držav v 
naši bližini, ki so to že uredile.

Obstojnost in funkcionalnost 
odvisni od projektnih parametrov
Medtem ko investitor prednost pri spre-
jemanju odločitve glede izbire keramič-
nih ploščic daje končnemu izgledu, se 
izvajalci srečujejo z izzivi, ki jih je treba 
opredeliti in rešitve zanje poiskati že pred 
izvedbo zaključne obloge. Mapeieva eki-
pa redno sodeluje z vodilnimi proizvajalci 
keramičnih ploščic pri pripravi ustreznih 
izdelkov za polaganje, tudi za polaganje 
ploščic velikega formata. Te imajo pravi-
loma nizko vpojnost, primerljivo s tipični-

mi lastnostmi porcelana, in zato zahteva-
jo posebne izdelke in potrebno skrbnost 
pri izvedbi polaganja. Tako kot pri ostalih 
talnih in stenskih oblogah sta obstoj-
nost in funkcionalnost oblog iz tovrstnih 
ploščic odvisni od natančno določenih 
projektnih parametrov, primerne pripra-
ve podlage, izbora izdelkov in ustreznih 
metod polaganja. Predvsem vezne ma-
teriale pa tudi fugirne in tesnilne mase 
določamo na osnovi vrste podlage, veli-
kosti ploščic in namena prostora.

Koraki do cilja
Za dosego cilja – izvedbo trajne in funk-
cionalne obloge s keramičnimi ploščica-
mi velikega formata – je treba zagotoviti:
 - brezhibno podlago,
 - namenska lepila in
 - ustrezno tehniko polaganja.

Potrebne lastnosti podlage
Keramične ploščice velikega formata 
lahko polagamo na vse vrste tradicional-
nih podlag, kot so:
 - betonske podlage, 
 - cementni in anhidritni estrihi,
 - estrihi, narejeni iz specialnih hidravlič-

nih veziv, 
 - estrihi s talnim gretjem,
 - obstoječe keramične in kamnite 

obloge, 
 - cementne ali mavčne stenske podla-

ge ter 
 - podlage, zaščitene s tesnilnimi sis-

temi, kot na primer sistemi iz družine 
Mapelastic ali Mapegum.

Pravila stroke določajo, da mora biti 
podlaga:
 - dozorela in dimenzijsko stabilna,
 - trdna po celotnem prerezu in odpor-

na glede na predvidene obremenitve,
 - brez razpok,
 - suha,

 - čista, brez ostankov prahu, olj, barv in 
drugih nečistoč, ki bi lahko vplivale na 
sprijemljivost,

 - popolnoma ravna.

Ravna podlaga še posebej 
pomembna
Keramične ploščice velikega formata so 
glede na svojo velikost tanke. V skladu z 
omenjenim razmerjem med velikostjo in 
debelino ploščice je treba ravnosti pod-
lage pri polaganju tovrstnih ploščic na-
meniti še posebno pozornost. Prisotnost 
votlih mest in neravnin v podlagi lahko 
pri točkovni obremenitvi hitro povzroči 
prelom ploščice. Standard ISO 7976-
1:1989 določa, da ravnost podlage pre-
verjamo z 2-metrsko merilno letvijo, pri 
čemer obstaja toleranca odstopanja v 
obsegu 3  mm v vseh smereh. Praksa 
pri polaganju ploščic, ki imajo vsaj eno 
stranico daljšo od 1 m, kaže, da so ta 
določila še vedno preohlapna. Pod tako 
velikimi ploščicami namreč neravnin v 
podlagi ni možno popravljati z »dodaja-
njem« lepila. Ko podlaga ni popolnoma 
ravna, jo je treba izravnati s proizvodi 
za pripravo in izravnavanje podlage, kot 
so ULTRAPLAN, ULTRAPLAN MAXI, 
PLANITOP FAST 330 ali NIVORAPID.
Glede dozorelosti podlage velja opozoriti 
na pogosto zanemarjena pravila pri dveh 
najpogostejših podlagah, to sta:
 - betonska podlaga, ki mora zoreti vsaj 

6 mesecev, v primerih, ko je pripra-
vljena s kemičnimi dodatki za kom-
penzirano krčenje in notranjo nego 
pa vsaj 1 mesec, ter

 - cementni estrih – minimalna debeli-
na plavajočega estriha mora biti vsaj 
4 cm. Cementni estrihi morajo doseči 
ustrezno dozorelost, kar pomeni, da 
mora tak estrih pred oblaganjem zo-
reti od 7 do 10 dni za vsak centimeter 
debeline.



Pravilna izbira lepila
Brezhibni pripravi podlage sledi naslednji 
korak – pravilna izbira lepila. 
Na splošno opredeljuje zahteve, ocene 
skladnosti, razvrstitev in označevanje 
lepil za keramične ploščice standard 
SIST EN 12004. Prej omenjeni italijanski 
standard UNI 11493-1 glede izbora lepila 
za keramične ploščice velikega forma-
ta določa v primeru cementnih podlag 
uporabo lepil razreda C2 in deformabil-
nosti razreda S1 ali S2 v odvisnosti od 
velikosti ploščic. Le tovrstna lepila lahko 
prenesejo prečne napetosti na večjih 
razdaljah, ki nastajajo med podlago in 
veliko keramično ploščico. 
Ploščice velikega formata na podlago ni-
koli ne utrjujemo preveč čvrsto. Razmerje 
med velikostjo in debelino teh namreč 
povečuje tveganje za njihovo lomlje-

nje. Iz tega izvira naslednja pomembna 
lastnost lepil za polaganje ploščic veli-
kega formata, to je prilagojena – nizka 
viskoznost. Taka lepila omogočajo lažje 
doseganje popolne zlepljenosti hrbtišča 
ploščice s podlago, ki je potrebna za to-
vrstne obloge. Ob upoštevanju naštetih 
zahtev je Mapei razvil posebno linijo lepil 
na osnovi tehnologije Ultralite. 
Lepila Ultralite so značilna po svoji nižji 
viskoznosti in gostoti v primerjavi s tra-
dicionalnimi proizvodi in jih poznamo kot 
lahka lepila. 
Prednosti lepil iz linije Ultralite so:
 - večja izdatnost (15 kg ustreza izda-

tnosti 25 kg tradicionalnega lepila),
 - konsistenca oziroma gostota lepila 

je viskoznejša, kar izboljša obdelav-
nost ter posledično hitrejšo in lažjo 
izvedbo,

 - nanos »lahke« mase na hrbtišče plo-
ščice znatno ne vpliva na celotno težo 
obloge,

 - odlično uleganje lepilne posteljice na 
hrbtišče keramičnih ploščic,

 - odličen oprijem na vseh vrstah ce-
mentnih podlag,

 - lažja manipulacija in nižji stroški pre-
voza, ki so posledica lažjih vreč (le 
15 kg ob enaki izdatnosti v primerjavi 
s standardnimi 25 kg vrečami),

 - okolju prijazen proizvod, ki vsebuje 
kar 20 % recikliranih materialov, kar 
je v pomoč pri najemu kredita Leed,

 - visoko razmerje beline za vsa bela le-
pila iz omenjene linije.

SLIKA 1: Lažji nanos kot pri tradicionalnih lepilih. SLIKA 2: Nižja teža vreč (15 kg) s priročnim 
držajem za lažji prenos.

SLIKA 3: Odlična omočenost hrbtišča. 

SLIKA 4: Popolna zlepljenost hrbtišča ploščice. 
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Tehnika polaganja keramičnih 
ploščic velikega formata
Lepilo vedno nanašamo s tehniko dvoj-
nega nanosa, kar pomeni, da nana-
šamo tako na podlago kot na hrbtišče 
obloge. Pred nanosom lepila na hrbtno 
stran ploščice preverimo, da je ta čista in 
brez prahu. Po potrebi jo očistimo z mo-
kro gobo. Nanos izvajamo z ustreznimi 
nazobčanimi lopaticami, da dosežemo 
popolno zapolnjenost med hrbtiščem 
obloge in podlago. 

Nanos na podlago
Tanek sloj lepila z gladkim delom najprej 
nanesemo na podlago, da zagotovimo 
100 % oprijem lepila.
Za enakomernejši nanos na podlago 
priporočamo uporabo zobate gladilke s 
poševnimi zobmi višine vsaj 10 mm (od-
visno od ravnosti podlage), ki omogoča, 
da votla mesta med lepilnimi trakovi pri 
polaganju ploščic s prekrivanjem med 

seboj (učinek domin) zapolnijo prazna 
mesta in zmanjšajo možnost nastan-
ka zračnih žepov v lepilu na minimum. 

Lepilo mora biti naneseno v ravnih linijah 
v smeri krajše stranice ploščice. 

Nanos na hrbtno stran obloge 
Za nanos na hrbtno stran obloge upora-
bimo zobate gladilke z manjšimi zobmi 
višine 3–5 mm, da zagotovimo popoln 
stik hrbtišča ploščice z lepilom. Tudi na 
hrbtni strani obloge mora lepilo biti nane-
seno v ravnih linijah v smeri krajše strani-

Podatki o izdelku Ultralite S1 Ultralite S1 Quick Ultralite S2 Ultralite S2 Quick

Razred deformabilnosti v skladu 12004 S1 S1 S2 S2

Odprti čas (SIST EN 1346) > 30 minut > 20 minut > 30 minut > 30 minut

Fugiranje po stenah po 4–8 urah po 2–3 urah po 4–8 urah po 2–3 urah

Fugiranje na tleh po 24 urah po 2–3 urah po 24 urah po 2–3 urah

Pohodnost po 24 urah po 2–3 urah po 24 urah po 2–3 urah

Polna obremenitev po 14 dneh po 24 urah po 14 dneh po 24 urah

ÏÏ ü

TABELA 1: Ključne lastnosti lepil iz družine 
Ultralite (izboljšana deformabilnost in prilagojena 
viskoznost), ki jih je treba upoštevati pri izvedbi 
del.
SLIKI 5 in 6: Gladilka z nagnjenimi zobi za 
nanos lepila na podlago (slika 5) ter gladilka s 
kvadratnimi zobmi za nanos lepila na hrbtno 
stran ploščice.
SLIKI 7 in 8: Nepravilen in pravilen nanos lepila 
na podlago.

SLIKI 9 in 10: Lepilo vedno nanašamo v ravnih 
linijah v isti smeri, kot ga nanašamo na hrbtišče 
ploščice. 
SLIKA 11: Lažje in varnejše je polaganje ploščic 
z uporabo vodil z vakuumi.
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ce ploščice, da je čim krajša razdalja pri 
iztiskanju zraka, ki bi ostal v lepilu med 
ploščico in podlago.
Standard UNI 11493-1 za zagotovitev 
popolne zlepljenosti ploščice s podlago 
in iztiskanje zraka predpisuje obdela-
vo površine ploščice z vibracijsko plo-
ščo ali s pritiskanjem površine plošči-
ce s posebnimi gumiranimi gladilkami. 
Pritiskanje na ploščice izvajamo od sre-
dine ploščice v smeri nanosa lepila, da 
tako dosežemo popolno iztiskanje zraka 
iz veznega sloja lepila.
Tako za talne kot za stenske ploščice 
uporabljamo enako tehniko polaganja. 
Pri lepljenju ploščic velikega formata na 
pročelje pa morajo projektanti predho-
dno oceniti ali je treba izvesti dodatna 
pritrdilna sidra za zagotovitev varnega 
nameščanja teh.

Fugiranje 
Širino fuge definiramo že v fazi projek-
tiranja in je v osnovi odvisna od vrste 
podlage, velikosti in tipa keramičnih plo-
ščic ter področja uporabe (stena oziro-
ma tla, zunanji oziroma notranji prostori). 
Splošna priporočena minimalna širina 
fuge je 2 mm, dejanska širina pa je od-
visna predvsem od podlage in predvide-
nih obremenitev. Pred nanosom fugirne 
mase odstranimo distančnike (križce), 
presežke lepila (iz vsaj dveh tretjin de-
beline zaključne obloge), prašne delce 
ter ostale nečistoče. Glede začetka po-

stopka fugiranja upoštevamo ustrezna 
časovna priporočila, in sicer od 2 do 3 
ure po lepljenju pri hitro vezočih lepilih ter 
24 ur po lepljenju pri običajno vezočih ali 
reakcijskih lepilih.
Fuge lahko zapolnimo s polimerno ce-
mentno fugirno maso ULTRACOLOR 
PLUS ali epoksidnimi fugirnimi masami, 
kot so KERAPOXY, KERAPOXY DESIGN 
ali KERAPOXY CQ.

Tesnjenje reg
Širino elastičnih reg določamo glede na 
debelino in velikosti ploščic, lastnosti 
podlage, področje uporabe in predvide-
no obremenitev. Tesnilna masa bo pra-
vilno delovala le, kadar bodo rege pravil-
nih dimenzij. 
Pri polaganju keramičnih ploščic velike-
ga formata je učinek delovanja ploščic 
zaradi spremembe temperature dejav-
nik, zaradi katerega moramo še posebej 
previdno predvideti elastične rege, prav 
tako pa moramo upoštevati dilatacije v 
podlagi in stenah.
Pri oblaganju velikih površin upoštevamo 
izvedbo 1 cm širokih dilatacijskih reg na 
naslednje načine:
a)  površine, kjer lahko pričakujemo pre-

mike in upogibe, na vsakih 9 do 12 m2

b)  na stabilnih podlagah izvajamo rege 
na vsakih 16 do 25 m2

c)  pri polaganju je treba pustiti pribl. 
5  mm režo med stenami, stebri, na 
vogalih, v kotih ipd.

Zaključek
Razvoj velikoformatnih ploščic je zahteval 
pripravo novih standardov, s katerimi so 
se postavila pravila in navodila za projek-
tiranje, izvedbo in uporabo keramičnih 
ploščic. Pripravi podlage, predvsem pa 
izvedbi brezhibne izravnave tako talne ka-
kor stenske površine, mora izvajalec na-
meniti posebno pozornost, saj prisotnost 
votlih mest in neravnin v podlagi lahko 
hitro povzroči prelom ploščice. 
Pravilen izbor lepila ustrezne deformabil-
nosti zagotavlja prenašanje prečnih na-
petosti med ploščicami in podlago, z do-
volj nizko viskoznostjo pa zagotovi lažje 
doseganje popolne zlepljenosti hrbtišča 
ploščice s podlago, seveda ob upošte-
vanju pravil in tehnik polaganja. 
Mapeiev širok izbor izdelkov omogoča 
kakovostno izvedbo priprave podlage, 
lepljenje velikoformatnih ploščic kot tudi 
fugiranje in tesnjenje reg, seveda ob 
upoštevanju zgoraj navedenih pravil. 

Miran Fekonja, i. g., Mapei, d. o. o.

tesnilna masa

MAPEFOAM

A - širina rege B - globina rege

od 0 do 4 (mm) razširi rego

od 5 do 9 (mm) b = a

od 10 do 20 (mm) b = 10 (mm)

od 21 do 40 (mm) b = a/2 (mm)

več kot 40 (mm) zožaj rego

SLIKI 12 in 13: Pritiskanje površine ploščice z 
gumirano gladilko ali vibracijsko ploščo.
SLIKA 14: Nanos fugirne mase.
SLIKI 15 in 16: Čiščenje fugirne mase s čistilnim 
filcem za čiščenje fug ter zaključna obdelava z 
namensko spužvo.

SHEMA 1: Splošno pravilo narekuje, da bo tesnilna masa pravilno delovala le, kadar bodo rege 
dimenzionirane oziroma zatesnjene v skladu s podatki v spodnji shemi. 
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Mapei, d.o.o., Novo mesto
Distribucijski center Grosuplje
Brezje pri Grosupljem 1c, 1290 Grosuplje

Tel.: + 386 (0)1 786-50-50
Fax: + 386 (0)1 786-50-55
e-mail: tehnika@mapei.si, www.mapei.si


