
 

 
 

CARAT glazurowane płytki ceramiczne DUNIN 
INSTRUKCJA MONTA U, U YTKOWANIA I PIEL GNACJI 

 
 

 
Dzi�kujemy za wybór płytek ceramicznych DUNIN i zach�camy do zapoznania si� ze wskazówkami dotycz�cymi monta�u i konserwacji. Nasze zalecenia s� efektem 
pracy specjalistów DUNIN i pozwol� Pa�stwu jak najdłu�ej cieszy� si� walorami płytek. Stosowanie si� do naszych zalece� i wskazówek jest tak�e warunkiem i podstaw� 
do ewentualnych reklamacji. Wybieraj�c płytki nale�y uwzgl�dni� nie tylko ich barw� czy wzór, ale przede wszystkim walory u�ytkowe, stosuj�c płytki zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Wszelkie prace zwi�zane z monta�em płytek nale�y powierzy� wykwalifikowanemu specjali�cie, pami�taj�c o zasadach wynikaj�cych z ogólnej wiedzy 
budowlanej. 

 
CI�CIE 

1. Płytki CARAT nale�y ci�� przyrz�dami do ci�cia glazury (gilotyna/łamacz) lub szlifierk� k�tow� z tarcz� diamentow�. 
2. Okr�głe otwory nale�y wykonywa� wiertłem diamentowym, w�glowo-tytanowym lub wolframowym do glazury. 

 
KLEJENIE  

1. Płytki ceramiczne nale�y klei� na białych, elastycznych zaprawach przeznaczonych do ceramiki według zalece� producenta.  
2. Przed przyklejeniem płytek nale�y odpowiednio przygotowa� podło�e - powinno by� suche, równe, czyste, odtłuszczone i niepyl�ce. 
3. Podło�e nale�y zagruntowa� płynem gruntuj�cym za pomoc� szerokiego p�dzla b�d� wałka malarskiego. W pomieszczeniach o du�ej wilgotno�ci nale�y stosowa�  
    grunt izolacyjny. 
4. Płytki z serii CARAT nale�y układa� bezszczelinowo, czyli na „styk”. Wyj�tek stanowi� elementy w kształcie kwadratu, cokoły, naro�niki i �wier�wałki, które nale�y  
    montowa� stosuj�� minimalnie 1 mm odst�p. Wszystkie płytki z serii CARAT nale�y po zamontowaniu zaspoinowa�. 
5. Klej rozprowadza� za pomoc� szpachli z�batej (grubo�� zgodna z zaleceniami producenta kleju) tak, aby po jej przeci�gni�ciu na powierzchni kleju powstały  
    równoległe bruzdy.  
    Płytki przykleja� tylko na �wie�o nało�ony klej, pami�taj�c o równomiernym dociskaniu klejonego miejsca. 
    UWAGA : nie stosowa� klejenia punktowego. Klej musi całkowicie wypełnia� przestrze� pod płytk�. Przyklejone płytki docisn�� i lekko przesun�� po podło�u, co  
                    spowoduje ich „przyssanie” do powierzchni. 

        RADA TECHN!KA : w przypadku klejenia wypukłych elementów nale�y dodatkowo rozprowadzi� klej na wewn�trznych obrze�ach płytek, aby zapewni� im jak  
                                         najlepsz� przyczepno��. 

6. Miejsca styku płytek takie jak naro�a, ł�czenia �cian i podłóg nale�y uszczelni� fug� elastyczn� np. silikonem.  Zamiast spoiny silikonowej mo�na zastosowa�  
    profil ł�cznikowy. Silikonem nale�y tak�e uszczelni� miejsca monta�u elementów (np.baterii) przechodz�cych przez płaszczyzn� płytek. W przypadku monta�u płytek  
    na wi�kszych powierzchniach nale�y zastosowa� profile dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne powinny by� zgodne z dylatacjami istniej�cymi w podło�u. 
7. Przed całkowitym zwi�zaniem zaprawy nale�y usun�� krzy�yki oraz nadmiar zaprawy z powierzchni i kraw�dzi płytek.  
8. Nie u�ytkowa� przez minimum 48 godzin. 
 

SPOINOWANIE  
1. Do spoinowania nale�y przyst�pi� najwcze�niej 48 godzin po przyklejeniu płytek do podło�a. 
    RADA TECHN!KA : przed spoinowaniem płytek nale�y wykona� test na mniejszej powierzchni płytki, aby zapobiec wyst�pieniu ewentualnych przebarwie�.  
                                    Kolorowe fugi o intensywnych barwach mog� zmieni� odcie� ceramiki. 
2. U�ywa� jedynie spoin przeznaczonych do płytek ceramicznych według zalece� producenta. 
3. Spoinowa� u�ywaj�c pacy gumowej. 
4. Fug� nale�y dokładnie rozprowadzi� pac� gumow� w przestrzenie pomi�dzy płytkami. Fug� nale�y rozprowadza� w ró�nych kierunkach, tak aby wypełniła  
    wszystkie przerwy pomi�dzy płytkami.  
5. Po zaspoinowaniu płytek nale�y oczy�ci� ich powierzchni� czyst�, wilgotn� g�bk�. 
6. Nie u�ytkowa� przez minimum 48 godzin. 

 
PIEL�GNACJA  

1. Do regularnej piel�gnacji płytek nale�y stosowa� �rodki przeznaczone do powierzchni ceramicznych zgodnie z zał�czon� do nich instrukcj�. Nie nale�y stosowa�  
    mocnych detergentów na bazie kwasów. 
    UWAGA : nie zalecamy woskowania ani natłuszczania powierzchni płytek w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniem.  
2. Glazurowane płytki ceramiczne nale�y czy�ci� jedynie za pomoc� gładkiego, nierysuj�cego materiału. Nie nale�y dopu�ci�, aby �rodki czyszcz�ce zaschły na  
    powierzchni płytek. 

 
RADA TECHN!KA : płytki z serii CARAT wykonane s� z ceramiki glazurowanej (bicottura) o nasi�kliwo�ci �10%. Technika produkcji płytek ceramicznych pozwala  
                                uzyska� unikalne kształty i kolory. Płytki mo�na stosowa� na �cianach wewn�trz budynków np. w kuchni, łazience, salonie itp. Bazuj�c na  
                                elementach serii CARAT mo�na  stworzy� wiele ró�norodnych kompozycji, dowolnie l�cz�c ze sob� kolory i rozmiary płytek. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ró	nice w odcieniach i rozmiarach płytek 
Glazurowane płytki ceramiczne produkowane s
 z naturalnego surowca, dlatego grubo�� oraz wielko�� płytek moe by� zrónicowana (tolerancja od wymiarów podanych w katalogu wynosi ± 2 mm). 
Wyej wymienione warunki nie stanowi
 podstaw do reklamacji. Naley zwróci� uwag�, aby płytki przeznaczone do jednego pomieszczenia była zawsze zamawiane z jednej partii. Przed zamontowaniem 
płytek naley upewni� si�, e zakupiona partia ma odpowiedni
 jako��, wymiar i odcie�. Nie zastosowanie si� do wyej wymienionych warunków nie stanowi podstaw do  reklamacji.  
 
Wi�cej informacji mo 	na znale��  w Karcie Produktu CARAT dost �pnej na stronie www.dunin.eu  b�d� kontaktuj �c si� bezpo�rednio z działem technicznym DUNIN.  
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