
Systemy uszczelniania, klejenia i fugowania.

Poradnik opracowany w oparciu 

o obecne wymagania, normy 

i wytyczne.

Baseny i Welness Spa
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Aby spełnić wszystkie obecne wymagania związane 
z budową basenów oraz obiektów Welness Spa, 
konieczne jest zastosowanie specjalistycznej wiedzy.  
Władze miast oraz właściciele prywatnych ośrodków 
wypoczynkowych poszukują coraz to nowszych 
sposobów, by stworzyć obiekt o niepowtarzalnym 
charakterze i trwałości. Jednakże oczekiwania rosną 
również w sektorze prywatnym. W dzisiejszych czasach 
nie tyle chodzi o funkcjonalne baseny sportowe, 
co o uzyskanie idyllicznego, osobistego miejsca, 
które wyrażać będzie styl życia właściciela. 

Wpływa to bezpośrednio na samą koncepcję projektu 
technicznego, jak również na wybór produktów 
do montażu okładzin ceramicznych czy pokryć 
z kamienia naturalnego. 
Ceresit oferuje szeroki zakres przyjaznych 
użytkownikowi produktów, łączących w sobie innowację 
z doświadczeniem. Projektanci i wykonawcy stosujący 
takie rozwiązania systemowe mogą być całkowicie pewni 
efektów swojej pracy.

Specjalistyczna 
wiedza: 
budowa 
basenu



Broszura ta zawiera podstawowe informacje oraz ważne 
wskazówki dla różnych etapów budowy basenu czy spa, po-
cząwszy od projektu, a skończywszy na jego realizacji:

1.  Normy i wytyczne 04–07

2.  Klasy wydajności 08–09 

3.  Budowa i materiały  10–13

4.  Projekt niecki basenu 14–17

5.  Krawędź basenu 18–21

6.  Budowa basenu 22–25 

7.  Mała architektura obszaru spa 26–29

8.  Natryski i pomieszczenia przyległe 30–33

9.  Przekazanie do eksploatacji i czyszczenie 34–35

10. Uszkodzenia i remonty 36–37

11. Ceresit – informacje o produktach 38–49 

12. Rozwiązania systemowe 50–55 
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W budowie basenów oraz obiektów wellness 
bezpieczeństwo jest czynnikiem, na który przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę. Chodzi tu zarówno 
o bezpieczeństwo użytkowników, jak i o trwałość 
inwestycji uzyskanej dzięki zastosowaniu odpowiednich 
materiałów.  
Część norm i wytycznych reguluje główne kwestie w tym 
temacie, określając wymagania związane 
z projektowaniem, budową i przekazaniem do 
eksploatacji – zapewniając w ten sposób każdej 
ze stron odpowiedni stopień bezpieczeństwa prawnego.

1. Normy i wytyczne 

Normy 
i wytyczne
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PN-EN 206-1
Dotyczą betonu używanego do konstrukcji wykonywanych na placu 
budowy, konstrukcji prefabrykowanych, a także do elementów 
prefabrykowanych budynków i budowli. Beton może być 
wytwarzany na placu budowy, może być betonem towarowym lub 
produkowanym w wytwórni betonowych elementów 
prefabrykowanych, 
Stosowane rodzaje betonu:
- beton zwykły,
- beton ciężki,
- beton lekki,
- beton wysokowytrzymałościowy,
- beton sprężony.

DIN 19643-1 (norma niemiecka)
Określa higieniczne, techniczne i eksploatacyjne wymagania dla 
systemów uzdatniania wody w basenach. Uzyskanie zgodności z tą 
normą oznacza zapewnienie użytkownikom basenu doskonałej 
jakości wody pod względem higieny, bezpieczeństwa i estetyki.

DIN 4030 (norma niemiecka)
Określa agresywność oddziaływania wody na beton. Pod wpływem 
określonych składników wody dochodzi do rozpadu betonu oraz 
niszczenia  zawartej w nim stali (jeśli została zastosowana), co może 
doprowadzić do znaczących uszkodzeń całej konstrukcji.

PN-EN 12002
Zawiera metody badań służące do określania odkształcenia 
poprzecznego dla klejów cementowych (C). Wyniki są 
sklasyfikowane jako S1 i S2. Klasyfikacja S1 – kleje odkształcalne  
ugięcie  2.5 mm i < 5 mm, S2 – kleje o wysokiej odkształcalności 
ugięcie  5 mm.

PN-EN 12004
Określa wymagania, klasyfikacje i oznaczenia, jakie muszą spełniać 
wszystkie kleje do płytek, dotyczy to również klejów cementowych, 
dyspersyjnych oraz klejów na bazie żywic reaktywnych. 
Różnicuje wymagania, które muszą spełniać wszystkie kleje. 
Wymagania te zawierają obwarowania takie, jak np. przyczepność 
początkowa  0,5 N/mm2, wysoka przyczepność po zanurzeniu 
w wodzie   1,0 N/mm2.

PN-EN 13888
Określa wymagania techniczne, klasyfikacje i oznaczenia dotyczące 
zapraw do spoinowania płytek ceramicznych przeznaczonych do 
układania na podłogach i ścianach wewnątrz i na zewnatrz. 
Określa również wartości właściwości eksploatacyjnych wymagane 
w przypadku zapraw cementowych i na bazie żywic reaktywnych 
do spoinowania płytek ceramicznych.

PN-EN 13813
Określa właściwości oraz wymagania dla zapraw wyrównujących, 
które są używane na podłogi wewnątrz budynków oraz które nie 
mają wpływu na nośność budowli. 

PN-EN 14411
Podaje klasyfikację płytek ceramicznych według ich stopnia 
nasiąkliwości.

DIN 18157 (norma niemiecka)
Reguluje projektowanie okładzin ceramicznych układanych metodą 
cienkowarstwową
- Część 1: Hydraulicznie utwardzana zaprawa cienkowarstwowa
- Część 2: Kleje reaktywne na bazie żywicy epoksydowej

DIN 18195 (norma niemiecka)
Określa ochronę budynków przed działaniem wilgoci i wody.

PN-EN 13451 część 1-11
Wyposażenie basenów pływackich.

PN-EN 1069 część 1-2
Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej.

PN-EN 15288-1
Baseny pływackie. Wymagania warunków bezpieczeństwa 
w projektowaniu.

PN-EN 15288-2
Baseny pływackie. Wymagania warunków bezpieczeństwa 
w eksploatacji.

PN-EN 1176-3
Wyposażenie placów zabaw. Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni.

NORMY 
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Wykaz zasad budowlanych A, część 2
Materiały uszczelniające w postaci płynnej. Wydawca: DIBt 
(Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, Berlin).

Karta informacyjna
„Płytki i płyty wykonane z ceramiki, kamienia naturalnego 
i sztucznego układane na ogrzewanych i nieogrzewanych 
cementowych konstrukcjach posadzkowych”. 

Zasady KOK dotyczące budowy basenów
Wydawca: Koordinierungskreis Bäder der Deutschen Gesellschaft 
für das Badewesen e. V. (DGfdB) Essen.

Wytyczna DGfdB
„Dyrektywy Budowlane dot. Wanien Medycznych”. 

DGfdB - Karta informacyjna 25.01
„Basen z betonu zbrojonego z okładziną ceramiczną – skurcze 
i ich wpływ na zachowanie się zastosowanych mieszanek”.

DGfdB – Karta Informacyjna 25.04
„Baseny pływackie/kąpielowe wykonane z betonu zbrojonego”.

DGfdB – Karta informacyjna B66
„Hibernacja niecki w basenach zewnętrznych”.

DGfdB – Karta informacyjna 25.07
„Wykonanie spadku w pokryciach podłogowych basenów”.

DGfdB- Karta informacyjna 94.04
„Higiena, czyszczenie i dezynfekcja basenów”.
  

1. Normy i wytyczne 

INNE ZASADY I REGULACJE
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Wytyczna DAfStb
„Ochrona i renowacja konstrukcji betonowych (wytyczne dot. 
konserwacji i naprawy)”.
- Cześć 1: „Ogólne przepisy i zasady projektowania”.
- Część 2: „Materiały budowlane i ich zastosowanie”.
-  Część 3: „Wymagania dotyczące firm wykonawczych oraz sposobów 

monitorowania realizacji przeprowadzonych przez nie robót”. 
- Część 4: „Badania”.
Wydawca: Deutscher ausschus für stahlbeton (DAfStb), DIN 
Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin.

Wytyczne PZiTS
- „Wytyczne projektowania basenów“ – PZiTS – Warszawa 1984
- „Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni”. 
Wydawnictwo PZiTS, opr. mgr inż. Cz. Sokołowski.

Przepisy FINA
Przepisy wydane przez FINA (Międzynarodowa Federacja 
Pływacka).

Rozporządzenia
-  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. 

w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 203, poz. 1718).

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 
(Dz.U. nr 21, poz. 73).

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. 
w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne 
(Dz.U. nr 50, poz. 501).
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Klasa Obszary zastosowania Podłoże Wymagane 
uszczelnienia Typ uszczelnienia Materiały

A0 A0

Średnie  obciążenie 
wywołane przez 
wodę bezciśnieniową, 
na obszarach 
wewnętrznych

Obszary obciążone 
bezpośrednio lub pośrednio, 
w obrębie obszarów, w których 
nieczęsto dochodzi do kontaktu 
z wodą technologiczną i myjącą, np. 
prywatne łazienki, łazienki hotelowe, 
podłogi z umiejscowionymi w nich 
odpływami. 

Podłoża odporne 
na wilgoć

Tak Uszczelnianie w połączeniu z pokryciami 
z płytek ceramicznych i płyt:
-  ściany i podłogi: produkty z ETA, zgodnie 
z ETAG 022, Część 1, z potwierdzeniem dla 
klasy A,

-  ściany i podłogi: produkty z ETA, ale bez 
wytycznych obejmujących ten obszar 
zastosowania,

-  dyspersje 
polimerowe,

-  kombinacje 
zapraw 
plastycznych, 

- żywice reaktywne.

Podłoża nieodporne 
na wilgoć

Tak -  ściany i podłogi: produkty klasy A.

B0 B0

Średnie obciążenie 
wywołane przez 
wodę bezciśnieniową, 
na obszarach  
zewnętrznych

Obszary obciążone 
bezpośrednio lub pośrednio 
w obrębie powierzchni zewnętrznych, 
na które działa woda bezciśnieniowa, 
takie jak balkony, tarasy 
(nieznajdujący się nad 
pomieszczeniami użytkowymi)

Wyłącznie podłoża 
odporne na wilgoć

Tak Uszczelnianie w połączeniu z pokryciami 
z płytek ceramicznych i płyt:
- ściany i podłogi: produkty klasy B,
-  ściany i podłogi: produkty z ETA, ale bez 
wytycznych obejmujących ten obszar 
zastosowania,

- ściany i podłogi: produkty klasy A.

-  kombinacja 
zapraw 
plastycznych,

- żywice reaktywne.

ETAG = Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych   ETA = Europejska Aprobata Techniczna 

Średnie obciążenie

Określenie obszarów zastosowania 

2. Klasy wydajności 

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBT) opracował 
wykaz materiałów, których należy użyć w zależności od 
danego stopnia ekspozycji na działanie wody, aby 
zapewnić wodoszczelność w zastosowaniach 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wymagania te 
koncentrują się na zastosowaniach praktycznych, 
zapewniając projektantom i wykonawcom największy 
możliwy stopień bezpieczeństwa podczas budowy 
basenu. Wszystkie produkty Ceresit posiadają stosowne 
badania wykonane przez odpowiednie instytucje 
budowlane. Dzięki temu, z łatwością można dobrać 
odpowiednie produkty do podanych klas obciążenia 
wodą. Stosując ten system, bez problemu odnajdą 
Państwo właściwy rodzaj materiału.

Średnie  obciążenie A0

Średnie  obciążenie B0
m
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Klasa Obszary zastosowania Podłoże Wymagane 
uszczelnienia Typ uszczelnienia Materiały

A A

Wysokie obciążenie
wywołane przez 
wodę bezciśnieniową, 
na obszarach we-
wnętrznych

Obszary obciążone bezpo-
średnio lub pośrednio, w obrę-
bie pomieszczeń, w których bardzo 
często lub przez długi okres czasu 
dochodzi do kontaktu z wodą tech-
nologiczną i myjącą, np. otoczenie 
basenu i prysznice (publiczne lub 
prywatne). 

Wyłącznie podłoża 
odporne na wilgoć

Tak Uszczelnianie w połączeniu 
z pokryciami z płytek ceramicznych 
i płyt:
-  ściany i podłogi: produkty z ETA, zgodnie 

z ETAG 022, Część 1, z potwierdzeniem dla 
klasy A,

-  ściany i podłogi: produkty z ETA, ale bez 
wytycznych obejmujących ten obszar zasto-
sowania,

- ściany i podłogi: produkty klasy A.

-  dyspersje polime-
rowe, tylko do 
ścian,

-  kombinacja za-
praw plastycznych.

B B

Wysokie obciążenie 
wywołane przez wodę 
pod ciśnieniem działa-
jącą od wewnątrz, na 
obszarach wewnętrz-
nych i zewnętrznych

Obszary zbiorników obciążone 
działaniem wody pod ciśnieniem, 
takie, jak baseny publiczne i pry-
watne, wewnętrzne i zewnętrzne.

Wyłącznie podłoża 
odporne na wilgoć

Tak Uszczelnianie w połączeniu z pokry-
ciami z płytek ceramicznych i płyt:
-  ściany i podłogi: produkty z odpornością 

klasy B,
-  ściany i podłogi: produkty zgodne z ETA, 

obejmującą ten obszar zastosowania.

-  kombinacja 
zapraw 
plastycznych,

- żywice reakcyjne.

C C

Wysokie obciążenie 
wywołane przez 
wodę bezciśnieniową 
z dodatkowym wpły-
wem obciążeń che-
micznych, na 
obszarach wewnętrz-
nych.

Obszary obciążone bezpo-
średnio lub pośrednio, w obrębie 
pomieszczeń, w których bardzo często 
lub przez długi okres czasu dochodzi 
do kontaktu z wodą technologiczną 
i myjącą, gdzie również występuje 
ograniczone obciążenie chemiczne po-
włok izolacyjnych, np. w kuchniach 
i pralniach przemysłowych.

Wyłącznie podłoża 
odporne na wilgoć

Tak Uszczelnianie w połączeniu z pokry-
ciami z płytek ceramicznych i płyt:
-  ściany i podłogi: produkty klasy C 

z uwzględnieniem wpływu obciążeń che-
micznych,

-  ściany i podłogi: produkty z ETA, ale bez 
wytycznych obejmujących ten obszar zasto-
sowania.

- żywice reakcyjne.

ETAG = Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych   ETA = Europejska Aprobata Techniczna ETA

Duże obciążenie

9

Wysokie obciążenie A

Wysokie obciążenie C 

Wysokie obciążenie B
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Ze względu na to, że nawet niewiel-
kie błędy w budowie basenu mogą 
mieć poważne konsekwencje, ogrom-
ne znaczenie ma zarówno projekt 
basenu, jak i jego realizacja. Zatem 
należy upewnić się, że przed rozpo-
częciem prac izolacyjnych oraz ukła-
dania płytek spełnione zostały 
wszystkie wymogi jakościowe. 

3. Budowa i materiały

Ważne rozwiązania 
dające doskonałe wyniki



Warunki panujące na terenie budowy należy 
traktować jako wartości, od których zależne 
są czasy schnięcia i wiązania stosowanych 
materiałów budowlanych: 

Basen 6 miesięcy 
Jastrych cementowy 28 dni
Tynk wyrównujący P III 28 dni
Nakładana warstwami zaprawa  wyrównująca PCC 4 dni
(zgodnie z deklaracją producenta)
Uszczelnianie złożone, warstwa 1 1 dzień
(zgodnie z deklaracją producenta)
Uszczelnianie złożone, warstwa 2 1 dzień
(zgodnie z deklaracją producenta)
Czas do momentu przeprowadzenia próby szczelności  14 dni
Rozpoczęcie prac montażowych  5 dni
Napełnienie basenu po ukończeniu układania 
płytek, spoinowania i nakładania silikonu 14 dni
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Przed rozpoczęciem budowy należy upewnić się, że:
•  zapewniona jest nośność powierzchni lub podłoża
•    w drodze analizy próbek wody oznaczono jej skład 

chemiczny, który jest decydującym czynnikiem 
podczas wyboru materiałów budowlanych. 

  Odnosi się to w szczególności do wód termalnych 
lub solankowych.

•   zdecydowano o usytuowaniu i wymiarach poszczegól-
nych dylatacji technologicznych i konstrukcyjnych. 
Dylatacje, których nie da się uniknąć, muszą zostać 
uszczelnione na przykład przy użyciu odpowiednich 
taśm uszczelniających do betonu wylewanego. 

•   w trakcie procesu uszczelniania stosuje się odpowiednie 
klasy obciążenia wodą (patrz strony 8-9)

•   podłoże jest wystarczająco suche, aby przejść do dal-
szych prac. Stopień wilgotności podłoża można określić 
poprzez przeprowadzenie testów wilgotnościowych.

Warunki na terenie budowy

Prace posadzkowe, wyrównujące, izolacyjne, płytkarskie 
oraz spoinowanie należy przeprowadzić w odpowiednich 
do tego warunkach klimatycznych, które mają szczególne 
znaczenie podczas etapu realizacji, wiązania i schnięcia.

Na warunki te składają się na przykład 
temperatura podłoża większa niż 15°C oraz 
wilgotność względna niższa niż 65%

W przypadku niespełnienia powyższych warunków można 
spodziewać się znaczących opóźnień w czasach wiązania 
i schnięcia użytych materiałów (warstwy wyrównujące, 
uszczelnienia, zaprawy cienkowarstwowe lub spoinowe, 
uszczelniacze silikonowe). 

Ochrona przed działaniem warunków atmosferycznych 
w postaci odpowiedniej osłony jest szczególnie ważna 
w przypadku basenów odkrytych.  

Uwzględniwszy warunki pogodowe, należy przygotować 
harmonogram prac budowlanych dla każdego etapu budo-
wy wymagającego odpowiednio długiego, zależnego od 
typu produktu czasu schnięcia i dojrzewania, by w rezultacie 
osiągnąć oczekiwane efekty. W trakcie sporządzania har-
monogramu konieczne jest również wzięcie pod uwagę obo-
wiązujących specyfikacji producenckich. Harmonogram 
prac powinien dopuszczać wystarczający zapas czasu, 
aby móc skorygować ewentualne błędy w wykonaniu.
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Kontrola materiału oraz zgodność 
z normami

Należy upewnić się, czy do uszczelnienia i montażu 
stosowane są wyłącznie materiały spełniające aktualne 
normy oraz określone parametry. Ponadto ważne jest, 
by posiadały wymaganą grubość warstw.

3. Budowa i materiały

Czy konstrukcja jest prawidłowa?

Należy sprawdzić też, czy konstrukcja odpowiada 
wszystkim specyfikacjom. Obejmują one:

• prawidłowe spadki
• odpowiedni kanał przepływowy
• brak pęknięć i ubytków
• odpowiedni stan oraz jakość powierzchni
• zarejestrowane próby szczelności basenów
•  użycie elementów montażowych wraz z dobrze 

dopasowanym kołnierzem (nie dopuszcza się później-
szego wbudowywania kołnierzy rur w konstrukcję 
betonową).

Przed wykonaniem prac uszczelniających i wykończenio-
wych należy sprawdzić wszystkie przejścia i połączenia, 
zwłaszcza te znajdujące się w niecce basenu. Szczególną 
uwagę należy też zwrócić na to, czy przyczepność 
do podłoża materiałów zaaplikowanych na budowie jest 
odpowiednia. 



Grupa 
obciążenia

Minimalny kąt 
nachylenia

Obszar 
zastosowania

A 12° Przejścia, gdzie chodzi się boso 
(głównie suche), szatnie pojedyncze 
i zbiorowe, dna basenów w strefach dla 
niepływających, w których poziom 
wody na całej powierzchni jest wyższy 
niż 80 cm.

B 18° Przejścia, gdzie chodzi się boso, 
które nie zostały wliczone 
do kategorii A, strefy natryskowe, 
pomieszczenia z natryskami 
dezynfekcyjnymi, obrzeża basenu, 
dna basenów w strefach dla nie-
pływających, gdzie w niektórych 
partiach poziom wody jest niższy 
niż 80 cm, dna basenów w stre-
fach dla niepływających w base-
nach ze sztuczną falą, ruchome 
dna, brodziki, drabinki, schody 
prowadzące do wody, o szeroko-
ści maks. 1 m z obustronnymi po-
ręczami, drabinki i schody poza 
strefą basenową.

C 24° Schody prowadzące do wody 
niezaliczane do kategorii B, 
brodziki, pochylone obrzeża 
basenu oraz zwieńczenia.
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Grupy klasyfikacyjne dla obszarów 
mokrych, po których chodzi się boso

Duże znaczenie ma antypoślizgowość poszczególnych 
pokryć ceramicznych. Przed rozpoczęciem prac należy 
sprawdzić, czy klasa płytek jest rzeczywiście zgodna
z obszarem zastosowania. 



Główna decyzja związana z projektem basenu 
dotyczy konstrukcji niecki oraz systemu rynien. 
Czy odpowiedni do planowanego zastosowania 
będzie system przelewowy, czy ekstrakcyjny?
Czy woda powinna przepływać podobnie jak 
w morzu? 
Ważny jest dobór odpowiednich konstrukcji, 
które spełnią oczekiwania i marzenia przyszłego 
użytkownika.

14

4. Projekt niecki basenu

Poziom wody, 
niecka basenu 
i system rynien



Wysokie lustro wody

Obecnie standardem stał się basen 
lub obszar wellness, w którym 
krawędź basenu jest na tym samym 
poziomie co powierzchnia wody. 
Jednakże również w sektorze 
prywatnym zauważa się trend 
w kierunku budowy tych jakże 
pięknych basenów, o tylko 
nieznacznie bardziej 
skomplikowanej konstrukcji, 
w których systemy przelewowe 
pozwalają na łatwiejsze utrzymanie 
czystości. 

Poza swoim wyglądem basen 
z wysokim lustrem wody 
charakteryzuje się również 
innymi zaletami: 

•  Powierzchnia wody jest widoczna 
i wygląda naturalnie, gdyż nie jest 
ograniczana ścianami niecki.

•  Widoczność kąpiących się nie jest 
ograniczana ścianami basenu.

• Fale są mniejsze.
•  Nad powierzchnią wody 

nie kumulują się opary chloru.
•  Unikamy gromadzenia się 

na ścianach niecki ponad lustrem 
wody osadów szkodliwych pod 
względem higienicznym.

•  Głębokość niecki jest równa 
głębokości wody.

•  Projektanci mają większe 
możliwości swobodnego 
kształtowania wyglądu basenu.

Niskie lustro wody

W niektórych przypadkach wskazane 
jest zbudowanie basenu o niskim 
lustrze wody, znajdującym się ok. 10 
do 30 centymetrów poniżej krawędzi 
basenu. Pod względem technicznym 
rozwiązanie takie jest łatwiejsze w 
wykonaniu, co wpływa też na niższe 
koszty budowy. 

Zalety basenu z niskim 
lustrem wody:

 •   Nie istnieją problemy 
z uszczelnieniem wywołane 
ciśnieniem hydrostatycznym wody.

•  Nie ma konieczności stosowania 
pokryw kanałów przelewowych 
oraz ewentualnych wymian 
zużytych części związanych z tymi 
elementami instalacji.

•  Zmniejszają się wymagania 
przestrzenne.

15



Wysokie lustro wody

System Wiesbaden, St. Moritz, 
Zurich czy fiński?

Jeżeli podjęta została decyzja 
co do wysokiego lustra wody, 
kolejną kwestią do uzgodnienia 
będzie wybór odpowiedniego 
systemu przelewowego. Ważne 
jest, by zapewnić dokładnie 
poziomą konstrukcję umożliwiającą 
równy przepływ wody w niecce. 
Najpopularniejsze rozwiązania 
to wymienione obok cztery systemy 
przelewowe.

Istnieje możliwość łączenia różnych 
systemów krawędzi basenu. 
W przypadku wszystkich systemów 
należy wykonać strefę antykapilarną 
na tym samym poziomie, co górna 
krawędź kanału przelewowego 
lub kształtki. W przeciwnym razie 
może dojść do uszkodzeń.
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System „St. Moritz”
Ten system przelewowy dobrze spraw-
dza się w przypadku basenów solan-
kowych i rehabilitacyjnych, których 
krawędzie znajdują się ponad pozio-
mem posadzki przy basenie. Woda 
wpływa do kanału odpływowego, 
niczym mały wodospad.

System „Zurich” 
W systemie Zurich ceramiczne 
obrzeże stanowi krawędź 
przelewową basenu. Bezpośrednio 
po niej lub w niewielkiej odległości 
za nią znajduje się kanał przele-
wowy z pokryciem lub bez niego.

System fiński
Ten system przelewowy o płaszczyźnie 
nachylonej od krawędzi basenu w kie-
runku cyrkulacji wody często wybierany 
jest ze względu na sposób przepływu 
wody, która dopływa do krawędzi ba-
senu jak na plaży, natomiast lustro wody 
znajduje się na tej samej płaszczyźnie 
co otoczenie zewnętrzne basenu. Rynna 
lub kanał znajdują się poza basenem. 
W systemie fińskim, jako jedynym z czte-
rech prezentowanych systemów, brzeg 
basenu nie biegnie prostopadle do krawę-
dzi, ale obniża się w kierunku niecki.

System „Wiesbaden”
Szkliwione, ceramiczne kształtki 
tworzą rynnę przelewową pokrytą 
kratkami. Uwypuklenia na 
kształtkach służą równocześnie 
jako uchwyt.

4. Projekt niecki basenu



Niskie lustro wody

Basen przelewowy czy skimmerowy?
Baseny o niskim lustrze wody mogą posiadać albo system przepływowy, 
albo docelowy system spustowy (skimmery).

Skimmery
W ścianie niecki, na wysokości 
poziomu wody oraz w określonych 
punktach, wbudowane są ujścia, 
przez które odprowadzana jest 
woda powierzchniowa. Liczbę 
skimmerów należy dopasować 
do wielkości basenu. 

Niskoprzelewowy system 
„Wiesbaden“
W przypadku systemu „Wiesbaden” 
z niskim lustrem wody kanały 
przelewowe wykonane z kształtek 
ceramicznych znajdują się poniżej 
poziomu plaży basenowej w półce 
ściany niecki. 

17



18

Dokładne zaprojektowanie, a następnie wykonanie plaży 
wokół basenu ma duże znaczenie z dwóch powodów. 
Po pierwsze, chodzi tu o powierzchnię podłogi, na którą 
w dużym stopniu oddziałuje wilgoć, przez co zaliczana 
jest do klasy obciążenia wodą A i podlega wymaganiom 
z nią związanym. W przypadku basenów o wysokim 
lustrze wody dodatkowo bardzo istotną rolę pełni 
uszczelnienie pomiędzy niecką, a brzegiem basenu. 
Profesjonalne wykonanie zapobiegnie penetracji wilgoci 
w obszar plaży basenowej, do czego dochodzi, gdy 
woda przesącza się pod rynną przelewową i okładziną 
ceramiczną.  

5. Krawędź basenu

Know-how 
stosowany poza
krawędzią basenu



Woda i środki 
czyszczące

Decyzja dotycząca wyboru materiału 
powierzchniowego oraz materiałów 
do spoinowania czy klejenia płytek 
zależy również od składu wody oraz 
od stosowanych środków 
czyszczących. Przykładowo do wody 
solankowej czy termalnej należy użyć 
klejów na bazie żywic reaktywnych, 
klasa R według normy PN-EN 12004.
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Krawędź basenu

Co najmniej 2-procentowy spadek 
krawędzi basenu można uzyskać 
już na etapie wylewania konstrukcji 
basenu lub może być on kształtowa-
ny w późniejszym etapie za pomocą 
np. pływających jastrychów cemento-
wych. Zgodnie z kategorią B dla ob-
szarów mokrych, po których chodzi 
się boso, posadzka z płytek cera-
micznych musi mieć określoną anty-
poślizgowość. Odpływy podłogowe 
(w basenach o niskim lustrze wody) 
lub rynny przelewowe (w basenach 
o wysokim lustrze wody) zbierają 
wodę gromadzącą się na krawę-
dziach basenu. Jeśli chodzi o odpły-
wy podłogowe, odległość między 
nimi nie powinna przekraczać 5 me-
trów, a każdy obszar spływu powi-
nien zajmować powierzchnię 
maksymalnie 15 metrów kwadrato-
wych. W przypadku, gdy suche ob-
szary graniczą bezpośrednio 
z krawędzią basenu.



20

5. Krawędź basenu

Uszczelnienie basenu — 
uszczelnienia zespolone

Uszczelnienia płynne zespolone stanowią grupę 
uszczelnień, która doskonale sprawdziła się w przypadku 
basenów betonowych. Należy jednak stosować wyłącznie 
systemy posiadające odpowiednie dokumenty 
potwierdzające przydatność do tego właśnie użycia. 

Oprócz tego muszą zostać spełnione wymagania 
dotyczące budowy basenu np. przydatność basenu 
i wody do kąpieli, przydatność w zakresie akumulacji 
chloru, kompatybilność przylegających do siebie 
materiałów. Alternatywnie potwierdzenie takie można 
dostarczyć w postaci Europejskiej Aprobaty Technicznej 
(ETA) obejmującej przedmiotowy obszar zastosowania. 
Wówczas obowiązujące stają się specyfikacje zawarte 
w ETA.

Zaprawa cienkowarstwowa lub klej muszą zostać 
sklasyfikowane według normy PN-EN 12004 i uzyskać 
znak CE. W przypadku basenów z wodami termalnymi, 
mineralnymi, solankowymi lub wodą morską ich 
przydatność powinny potwierdzać odpowiednie badania.

Wykonanie
Materiały uszczelniające nakłada się przy użyciu pędzla, 
pacy, wałka lub poprzez natryskiwanie. Mogą zostać 
wzmocnione specjalnymi technicznymi geowłókninami 
lub siatką z włókna szklanego.
Podczas prac uszczelniających należy spełnić wymogi 
zawarte w kartach technicznych i zaleceniach 
producenta. Prace należy też prowadzić zgodnie 
ze sztuką budowlaną i przepisami bhp.
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Zalecany system 
A      CM 74 UltraPox  Dwuskładnikowy, epoksydowy klej

odporny na działanie chemikaliów
B   CL 50 Dwuskładnikowa, elastyczna, cementowo-

polimerowa powłoka uszczelniająca lub  CR 166 
Dwuskładnikowa, elastyczna powłoka wodoszczelna 

C   CM 16 Elastyczna zaprawa klejąca „Flexible”, 
CM 17 Wysokoelastyczna zaprawa klejąca „Super 
Flexible” lub CM 22 „Mega Format Flexible”
lub CM 74 UltraPox

D   CL 152 Wodoszczelna taśma uszczelniająca

Zasadniczo należy zastosować się do poniższych 
wskazówek, zgodnie z zaleceniami producenta 
nakładanie warstwy uszczelniającej powinno odbywać 
się w co najmniej dwóch warstwach. Przed nałożeniem 
kolejnej warstwy, warstwa wcześniejsza musi związać na 
tyle, aby nie nastąpiło jej uszkodzenie podczas aplikacji.

Każdą warstwę uszczelniającą należy rozkładać na 
podłożu równomiernie, w określonej w karcie technicznej 
grubości. Grubość warstw sprawdzana jest podczas 
aplikacji poprzez pomiar grubości warstwy mokrej oraz 
kontrolę zużycia materiału (liczba opakowań na 
jednostkę powierzchni).

Grubość warstwy uszczelniającej powinna być zgodna 
z zaleceniami producenta. Można jednak przyjąć, 
że grubość powłoki po związaniu nie powinna być 
mniejsza niż:
•  uszczelnienia wykonane z elastycznych polimerowo-

cementowych zapraw uszczelniających: 2,0 mm;
• uszczelnienia wykonane z żywic reaktywnych: 1,0 mm.

W miejscach dylatacji, połączeń ściany z posadzką, 
w narożach, w miejscach przejść rurowych, itp. 
izolacja powinna być wzmocniona za pomocą tkanin 
technicznych lub taśm uszczelniających zgodnie 
z zaleceniami producenta powłok uszczelniających. 
W większości przypadków pierwszą warstwę izolacji 
nakłada się za pomocą pędzla wcierając izolację 
kolistymi, ósemkowymi ruchami w podłoże. 

Poza barierą kapilarną, która zapobiega transportowi 
wody do strefy obrzeży basenu, istnieje kilka elementów, 
które składają się na dobrze wykonane uszczelnienie. 
Rozwiązania konstrukcyjne, takie jak np. zfazowanie 
betonu na narożach, są równie istotne jak wybór 
materiałów uszczelniających spełniających obowiązujące 
wymogi.

A

C

B

D
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Zgodnie z pełnioną funkcją, konstrukcja każdego basenu 
betonowego musi zostać zaprojektowana jako zbiornik, 
na który od wewnątrz wywiera nacisk woda pod 
ciśnieniem. Można zastosować tu beton zbrojony 
ze specjalną warstwą uszczelniającą lub beton 
wodoszczelny. W celu zapewnienia dodatkowego 
bezpieczeństwa beton wodoszczelny powinno się 
zabezpieczyć dodatkowo uszczelnieniem zespolonym. 
W miarę możliwości w obrębie basenu należy unikać 
stosowania dylatacji.

6. Budowa basenu

Całoroczne 
baseny 
z betonu



Próba wodoszczelności  

Na krótko przed położeniem płytek 
ceramicznych należy skontrolować 
basen pod kątem szczelności 
poprzez stosowanie wody 
chlorowanej przez okres co najmniej 
14 dni. Podobnie baseny betonowe, 
które zostały wcześniej uszczelnione 
izolacjami kompozytowymi, przed 
pokryciem ceramiką muszą zostać 
poddane próbie szczelności przy 
użyciu wody chlorowanej. 

Wymagania 
dotyczące podłoża 

Poza jednolitą strukturą, nośnością 
oraz równością podłoża szczególnie 
ważne jest zapewnienie optymalnej 
przyczepności kolejnych warstw. 
Dlatego wszelkie substancje 
zmniejszające przyczepność powinny 
zostać usunięte, a powierzchnia 
podłoża powinna być oczyszczona 
mechanicznie np. przy użyciu 
strumienia wody pod wysokim 
ciśnieniem. Dopuszcza się pęknięcia 
o maksymalnej szerokości 0,15 mm. 
Rysy te należy zamykać za pomocą 
iniekcji ciśnieniowych przy użyciu 
odpowiednio dobranych materiałów.

Baseny z poliestru 
lub stali nierdzewnej

Baseny betonowe stanowią grupę 
basenów najbardziej popularnych. 
Kolejne miejsca zajmują baseny 
poliestrowe, stosowane głównie jako 
baseny dziecięce, jacuzzi i baseny 
prywatne, a także baseny ze stali 
nierdzewnej. Oba typy basenów 
można wyłożyć płytkami 
ceramicznymi. Szczególnej uwagi 
wymagają baseny ze stali 
nierdzewnej, gdyż są one w dużym 
stopniu narażone na drgania, 
w związku z czym konieczne jest 
uzyskanie fachowej porady na ten 
temat. 
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Zalecany system

C F

E
A

B

D

Jakość betonu 

W zależności od tego, czy budowa 
dotyczy basenu z wodą słodką, 
morską czy termalną, należy 
zdecydować o rodzaju betonu pod 
względem jakościowym. Ponieważ 
w trakcie dojrzewania beton podlega 
procesowi skurczu, warto odnieść się 
do normy DIN 18157-1 zalecającej 
odczekanie co najmniej sześciu 
miesięcy przed zastosowaniem 
cienkowarstwowego pokrycia płytkami.
Tynki wg normy DIN 18550-3 (1–12) 
oraz jastrychy zespolone wg DIN 
18560-3 muszą dojrzewać przez 
minimum 28 dni. W przypadku, gdy 
istnieją inne specyfikacje producenckie, 
można w trakcie wykonywanych prac 
nie uwzględniać powyższych norm. 
Zastosowanie specjalnych materiałów 
umożliwi skrócenie czasu oczekiwania 
do trzech miesięcy.  

A   CN 87 Szybko twardniejąca masa 
posadzkowa na powierzchniach pozio-
mych, a na ścianach system Ceresit 
PCC lub zaprawa cementowa z dodat-
kiem emulsji kontaktowej CC 81 na war-
stwie kontaktowej z dodatkiem CC 81

B     warstwa 1: CL 50 Dwuskładnikowa, 
elastyczna, cementowo-polimerowa 
powłoka uszczelniająca lub CR 166 
Dwuskładnikowa, elastyczna 
powłoka wodoszczelna 

C   CL 152 Wodoszczelna taśma 
uszczelniająca  

D   warstwa 2: CL 50 lub CR 166

E   CM 17 Wysokoelastyczna zaprawa 
klejąca „Super Flexible”, CM 22 

„Mega Format Flexible” lub CM 74 
UltraPox Dwuskładnikowy, 
epoksydowy klej odporny na 
działanie chemikaliów

F   CE 79 UltraPox Color 
dwuskładnikowa, chemoodporna, 
epoksydowa zaprawa do fugowania 
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6. Budowa basenu

W basenach punktami newralgicznymi są: oświetlenie, 
otwory wlotowe i wylotowe, dysze wlotowe, poręcze 
lub schody. W przypadku wszystkich części montażowych 
istotną sprawą jest ich precyzyjne zamontowanie 
tak, by w efekcie uzyskać trwałe uszczelnienie. 
W zależności od funkcji części montażowe są albo 
zalewane w betonie podczas budowy basenu, albo 
instalowane na powierzchni betonu w późniejszym 
czasie. Każdy przepust przez ścianę basenu — nawet 
jeśli został wykonany poprawnie — stanowi ryzyko, 
gdyż układ różnych materiałów zajmujący miejsce betonu 
w konstrukcji nie jest już tak łatwo uszczelnić.

Części montażowe 
- bezpieczne 
rozwiązania
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Aby uniknąć uszkodzeń 
należy stosować się 
do poniższych wskazówek:

•  W przypadku basenów betonowych 
— przed rozpoczęciem budowy
konstrukcji żelbetowej — konieczne 
jest upewnienie się, które przepusty 
przez ścianę basenu są konieczne 
i w jaki sposób należy wykonać 
połączenia oraz uszczelnienia 
części montażowych. Błędy w pro-
jektowaniu często kończą się drogi-
mi naprawami.

•  Dobór odpowiednich materiałów 
ma ogromne znaczenie szczególnie 
w przypadku części montażowych.

•  Należy odpowiednio dobrać jakość 
części montażowych. W przypadku 
wyrobów gorszej jakości zawsze 
istnieje prawdopodobieństwo, 
że w przeciągu lat stracą one swą 
szczelność. Zatem nie pomoże 
tu nawet profesjonalnie wykonane 
uszczelnienie.

•  Części montażowe należy uszczel-
nić przy użyciu właściwych kołnie-
rzy, na których można zainstalować 
pozostałe detale.

•  Niedopuszczalny jest montaż 
w betonie kołnierzy uszczelniają-
cych w późniejszym czasie. 

Który materiał wybrać?

Stal nierdzewna
Części montażowe ze stali nierdzew-
nej są stabilne i niezwykle trwałe. 
Materiał ten jednak nie nadaje się 
do zastosowania w wodzie słonej.

PVC / ABS
Tu lepiej sprawdzą się wysokiej jako-
ści tworzywa sztuczne, które można 
zastosować również w przypadku 
basenów z wodą solankową.

Brąz / czerwony mosiądz
Części montażowe ze stopów miedzi 
i cynku oraz miedzi, cyny i cynku są 
niezawodne i niezwykle wytrzymałe, 
zwłaszcza ze względu na swoją od-
porność na działanie korozji w słonej 
wodzie.

Uwaga: 
Części plastikowe wykonane 
z PE lub PP absolutnie się nie na-
dają, gdyż przyczepność innych 
materiałów do ich powierzchni 
jest bardzo mała, co doprowadzi 
do powstawania nieszczelności.

Zalecany system

C

E

A

B

D

Przepusty przez ścianę 
basenu — części 
montażowe/kołnierze

Przepusty muszą być zintegrowane 
z uszczelnieniem powierzchniowym 
za pomocą odpowiednich kołnierzy 
i/lub pierścieni uszczelniających.

Należy dostosować jakość materiałów, 
z których wykonane są części monta-
żowe do rodzaju ich zastosowania (np. 
woda kąpielowa, wody termalne, mi-
neralne, solankowe czy woda morska).

W zależności od wybranych materia-
łów i szerokości kołnierza uszczelnia-
jącego należy ustalić warunki, 
w których wytworzy się trwałe wiąza-
nie adhezyjne w obrębie projektowa-
nego systemu uszczelniającego.

Aby uzyskać trwałe, bezpieczne i funk-
cjonalne połączenie powłok uszczel-
niających i elementów montażowych 
w miejscach przepustów przez ścianę 
basenu, gdzie występuje nacisk wody 
pod ciśnieniem, muszą być one wypo-
sażone w kołnierze uszczelniające. Mi-
nimalna szerokość kołnierzy to 50 mm.

Projekt elementów mocowań (np. zjeż-
dżalni, drabinek) musi docelowo 
uwzględniać właściwości fizyczne ma-
teriałów. Mając na uwadze powyższe, 
należy użyć odpowiednich konstrukcji, 
które zostaną zintegrowane z masą 
uszczelniającą w sposób, dzięki które-
mu szczelność połączenia nie zostanie 
naruszona. Zamknięcie szczelin przy 
użyciu elastycznych wypełniaczy 
nie gwarantuje pełnego uszczelnienia.

A   CL 51 Dwuskładnikowa, 
elastyczna, cementowo

-polimerowa powłoka 
uszczelniająca lub 
CR 166 Dwuskładnikowa, 
elastyczna powłoka 
wodoszczelna

B   Kołnierz uszczelniający

C   CM 17 Wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca „Super Flexible” 
lub CM 22 „Mega Format Flexible”  

D     CS 25 Silikon sanitarny

E   CE 79 UltraPox Color dwuskładni-
kowa, chemoodporna, epoksydo-
wa zaprawa do fugowania 



Czy to w hotelach, łaźniach publicznych, obiektach 
sportowych, czy w domach prywatnych obecnie stawia 
się na ekskluzywność małej architektury obszaru wellness. 
Najważniejszymi elementami takiego miejsca stały się 
ceramika, szkło i kamień naturalny, przy użyciu których 
realizuje się najbardziej wymyślne projekty. 
Aby sprostać indywidualnym wymaganiom projektu, 
zaleca się stosowanie piankowych elementów, które albo 
produkowane są na specjalne zamówienie, albo są 
zmontowane razem w systemy modułowe. Bez problemu 
można też wbudować w nie elementy grzewcze, 
oświetleniowe czy armaturę.

Nowoczesny materiał budowlany
przynoszący mnóstwo korzyści

Płyty oraz elementy z twardej pianki dostępne są w wielu 
różnych kształtach i różnych grubościach, w wersji 
elastycznej i twardej co umożliwia zaprojektowanie 
małej architektury obszaru wellness, począwszy 
od elementów takich jak okładziny ścian łukowych, 
a skończywszy na otwartych platformach.  
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7. Mała architektura obszaru spa

Projektowanie 
małej architektury
obszaru spa



Materiał ten odznacza się 
doskonałymi właściwościami 
fizycznymi. Jego cechy to: 

• wodoszczelność;
• termoizolacyjności;
•  brak konieczności dodatkowego 

uszczelnienia;
• niska waga;
• odporność na pleśń;
•  odporność na zginanie i stabilne 

ciśnienie

Płyty z twardej pianki są dostępne 
również w wersji z zintegrowaną 
izolacją paroszczelną. Szybko i łatwo

Kolejna zaleta to nieskomplikowana 
obróbka płyt i elementów. Można 
je zamontować na większości podło-
ży. Stanowią doskonałą bazę dla 
każdego typu tynku i płytek, dzięki 
czemu dysponujemy możliwością 
tworzenia artystycznych mozaik lub 
zdobień, które wyróżnią każdą archi-
tekturę wellness.

Wejście do 
podwodnego świata

Modułowe formy stosowane są nie tyl-
ko w przypadku natrysków, obszarów 
do wypoczynku, czy do kształtowania 
pomieszczeń. Swoje zastosowanie od-
najdują też w budowie łaźni relaksa-
cyjnych według indywidualnych 
projektów. Przykładowo projekt basenu 
może obejmować zastosowanie scho-
dów lub podwodnych ławek. Jednakże 
należy pamiętać, że przed ułożeniem 
płytek należy przeprowadzić próbę 
szczelności. Ze względu na to, iż woda 
działa ciśnieniowo na te elementy, sto-
suje się tu tak samo wysokie wymaga-
nia dotyczące układania płytek, jak 
w przypadku budowy basenu. 
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 z zintegrowaną
zelną.

Zalecany system
A   CT 17 Grunt głęboko penetrujący 

B   CM 17 Wysokoelastyczna 
zaprawa klejąca „Super Flexible”, 
CM 22 „Mega Format Flexible”  
lub CM 74 UltraPox  
Dwuskładnikowy, epoksydowy 
klej odporny na działanie 
chemikaliów

C   CE 79 UltraPox Color 
dwuskładnikowa, chemoodporna, 
epoksydowa zaprawa do 
fugowania, CE 43 Fuga Elastyczna 
wodoodporna, odporna na grzyby 
i pleśń zaprawa do spoinowania 

D  Płyta budowlana piankowa

C

A

B

D



Nie tylko nowoczesne łaźnie parowe są dziś w modzie. 
Wykonuje się też łaźnie rzymskie typu Caldarium, 
Laconium oraz tureckie Hammam lub Ottoman. 
W różnych kulturach już dawno stawiano na korzystny 
wpływ ciepła i wysokiej wilgotności powietrza. 
Do łaźni parowych, które buduje się zgodnie 
z tradycyjnymi technikami, niektórzy producenci oferują 
nawet specjalne zabytkowe płytki ceramiczne.  
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7. Mała architektura obszaru spa

Pod działaniem 
pary



Szczególne znaczenie ma dobór 
odpowiednich materiałów

Wysokie temperatury w połączeniu z wodą to miejsca 
powstania potencjalnych problemów zwłaszcza, jeśli 
w trakcie budowy i późniejszej eksploatacji nie zostały 
spełnione wszystkie wymogi budowlano-fizyczne. Ze 
względu na intensywną penetrację wilgoci w konstrukcji 
może dojść do poważnych uszkodzeń, które mogą 
skutkować koniecznością przeprowadzenia remontu 
generalnego.

•  Odpowiednimi podłożami są: beton, cegła, akryl, 
tworzywo sztuczne zbrojone włóknami, a także 
piankowe elementy wsporcze wykonane na przykład 
z polistyrenu. Ostatni z wymienionych materiałów 
wykorzystuje się też do budowy łaźni parowych. Płyty 
gipsowo-kartonowe tutaj zupełnie się nie sprawdzą.

•  W zależności od typu podłoża należy zastosować 
odpowiednią barierę paraizolacyjną przy użyciu 
specjalnych uszczelnień. 

•  Zaprawę należy kłaść w jednej warstwie o grubości 
maksymalnie 25 mm. Duże znaczenie ma zastosowanie 
systemowych zapraw zgodnie z zaleceniami 
producenta.

•  Jako materiały powierzchniowe można użyć płytek lub 
mozaiki. W przypadku kamienia naturalnego należy 
upewnić się, że pod wpływem działania olejków 
eterycznych nie dojdzie do odbarwienia. Ponadto, 
równie ważna jest odporność stosowanych materiałów 
na szoki termiczne oraz odpowiednie parametry 
antypoślizgowe okładzin posadzkowych. 

•  W prywatnych lub mniejszych obiektach wellness 
można zastosować systemy modułowe, dzięki którym 
stworzymy idealnie uszczelnioną łaźnię parową 
w kwadratowej lub prostokątnej kabinie.
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W obszarach wellness znajdują się 
liczne pomieszczenia, które nieustannie 
narażone są na działanie 
rozbryzgującej się wody. Dotyczy to 
zwłaszcza stref natryskowych, które 
należy zaliczyć do pomieszczeń 
mokrych według normy DIN 18195-5. 
Ponieważ wilgoć może przeniknąć do 
podłoża przez spoiny, wymagane jest 
użycie odpowiednich materiałów 
uszczelniających. Dla ścian i posadzek 
(wewnątrz pomieszczeń) o wysokim 
ryzyku występowania odkształceń 
stosuje się klasę A. Również miejsca 
znajdujące się przed basenami czy 
natryskami, czyli bez skutecznej 
ochrony przed wodą rozbryzgującą 
się, klasyfikowane są jako obszary 
bezpośrednio narażone na 
odkształcenia. 

Jastrychy wykonywane zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz muszą 
mieć co najmniej 2-procentowy 
spadek.

8. Natryski i pomieszczenia przyległe

Woda, woda, 
wszędzie woda
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Różnorodność form

Półkola, ślimaki lub natryski zintegrowane z otoczeniem 
obszaru wellness: nie ma prawie żadnych granic dla 
wyobraźni, jeśli chodzi o projektowanie stref 
natryskowych. Kształtki wykonane z twardej pianki, 
dostępne są w systemie modułowym, mogą też być 
wytwarzane zgodnie z potrzebami klientów. W dużym 
stopniu ułatwiają proces projektowania natrysków dla 
ośrodków spa. Bez większych trudności można wykonać 
prysznice bezbrodzikowe na posadzce uprzednio 
uszczelnionej z odpowiednim spadkiem i systemem 
odpływowym.

Natryski bezbrodzikowe 

Obecnie precyzyjnie opracowane projekty przewidują 
zastosowanie kanałów natryskowych i odpływów 
podłogowych kryjących wszelkie elementy funkcjonalne. 
Bezramowe odwodnienie liniowe o prostych krawędziach 
wykonanych ze stali nierdzewnej lub szkła kolorowego 
oferuje wbudowaną izolację akustyczną oraz możliwość 
łączenia z każdym formatem płytek. Ze względu na to, 
że systemy montażowe są coraz bardziej płaskie, 
pojawiła się możliwość instalacji pryszniców 
bezbrodzikowych w ramach renowacji czy 
unowocześnienia pryszniców starych typów.

Zalecany system

H

D
G

F

B
A

C

E

A   CN 87 Szybko twardniejąca masa posadzkowa 

B   CN 94 Grunt specjalny - koncentrat lub CT 17 Grunt 

głęboko penetrujący lub CT 19 Grunt Superkontakt

C   CN 86 Zaprawa samopoziomująca lub CN 72 Zaprawa 
samopoziomująca 

D   CL 152 Wodoszczelna taśma uszczelniająca 

E   CL 50 Dwuskładnikowa, elastyczna, cementowo-
polimerowa powłoka uszczelniająca lub CR 166 
Dwuskładnikowa, elastyczna powłoka wodoszczelna

F    CM 16 Elastyczna zaprawa klejąca „Flexible” lub CM 17 
Wysokoelastyczna zaprawa klejąca „Super Flexible” lub 
CM 22 „Mega Format Flexible”

G   CE 40 Aquastatic fuga elastyczna, wodoodporna

H   CS 25 Silikon sanitarny lub CS 29 Uszczelniacz poliuretanowy



Na każdym basenie i w każdym obiekcie wellness 
znajdują się pomieszczenia, które pełnią ważną rolę 
w ogólnej koncepcji miejsca, ale nie należą do strefy 
kąpielowej. Należą do nich: szatnie, salony masażu, 
kosmetyczne, fitness czy też strefy do odpoczynku lub 
restauracje. Poza nimi są też pomieszczenia czysto 
użytkowe, począwszy od kas, a na pomieszczeniach 
technicznych skończywszy. Projektowanie i budowa takich 
suchych pomieszczeń nie należą do najbardziej 
skomplikowanych procesów, jednak muszą uwzględniać 
różne znaczące kwestie.
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8. Natryski i pomieszczenia przyległe

Miejsca poza 
strefą wodną



Ogrzewanie podłogowe

Wiele pomieszczeń suchych wyposażonych jest 
w ogrzewanie podłogowe. Pod tym kątem należy wybrać 
odpowiednie zaprawy klejące, które muszą być elastyczne 
i muszą mieć zdolność do przenoszenia naprężeń, gdyż 
wpływ temperatury może doprowadzić do wystąpienia 
odkształceń. 
Obecnie również leżanki i ławki mogą być podłączone 
do ogrzewania podłogowego, nie tracąc przy tym na 
modnym wyglądzie dzięki pięknym pokryciom z ceramiki.

Projektowanie pomieszczeń 
technicznych

Z kolei pomieszczenia przeznaczone do przechowywania 
chemikaliów lub środków czyszczących muszą być 
wykonane z materiałów (okładziny ceramiczne, zaprawy 
do klejenia i spoinowania) odznaczających się 
odpowiednią odpornością chemiczną. Poza płytkami 
odpornymi na działanie środków chemicznych należy 
zastosować też zaprawę na bazie żywic reaktywnych 
oraz odpowiednio dobraną, odporną na chemikalia 
powłokę uszczelniającą. 
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9. Przekazanie do eksploatacji i czyszczenie

Trwałość, funkcjonalność oraz utrzymanie dobrego stanu, 
a przez to wartości basenów, czy obiektów wellness 
w dużej mierze zależy od poprawnego przeprowadzenia 
czynności czyszczących.

Przed otwarciem

Aby uniknąć namnażania się drobnoustrojów w późniejszym 
czasie, najpierw należy wykonać gruntowne, wstępne czysz-
czenie basenu. Jeśli woda uzdatniana jest w procesie chloro-
wania, basen musi zostać uruchomiony dwa tygodnie przed 
przekazaniem do eksploatacji przy zastosowaniu podwyż-
szonego stężenia chloru. Ponieważ do oczyszczania wody w 
basenach publicznych i prywatnych wykorzystywane są co-
raz to nowsze metody, ważne jest, by w każdym przypadku 
sprawdzić, jakie czynności poza dokładnym czyszczeniem 
są zalecane przed rozpoczęciem eksploatacji.  

Niezmiennie 
piękne 
i funkcjonalne
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W trakcie codziennej eksploatacji

Czyszczenie płytek antypoślizgowych wymaga ze 
względów estetycznych i higienicznych zastosowania 
specjalnej metody czyszczenia. Pod żadnym pozorem nie 
wolno używać domieszek ściernych, ponieważ 
zmniejszają one odporność posadzki na poślizg.

Z kolei czyszczenie szklanych mozaik i spoin 
cementowych nie może odbywać się przy 
zastosowaniu myjek wysokociśnieniowych.

W przypadku codziennych zabrudzeń świetnie 
sprawdzą się detergenty zasadowe. 

Kwasowych środków czyszczących należy używać 
przede wszystkim w basenach z bardzo twardą wodą 
lub do usuwania resztek cementu i zapraw spoinowych, 
jak i resztek soli mineralnych. Jednakże należy wziąć pod 
uwagę konieczność dokładnego, wstępnego nawilżenia 
spoin oraz późniejszej neutralizacji stosowanych środków. 
Spoiny z żywic reaktywnych są odporne na działanie 
kwasowych środków czystości.

Środki dezynfekujące należy dokładnie spłukać, 
gdyż w połączeniu z wilgocią utworzą mazistą warstwę.

Przezimowanie basenów 
zewnętrznych

W basenie napełnionym wodą zmniejsza się ryzyko 
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych zmiennymi 
obciążeniami fizycznymi. Mając to na uwadze, lustro 
wody należy obniżyć o 30 cm, by nie dopuścić do 
ewentualnego nacisku lodu na nieckę basenu. 

Rozwiązanie to nie jest konieczne, gdy włączona jest 
cyrkulacja wody. Gdy poziom wody jest już obniżony, 
nieckę należy zakryć przy użyciu odpowiednich 
materiałów, takich jak maty izolacyjne lub maty chroniące 
przez zamarzaniem, gdyż w przeciwnym razie wahania 
temperatur spowodują poważne uszkodzenia. Konieczne 
jest też spuszczenie wody z rur doprowadzających wodę 
i z armatury. Aby nie dopuścić do uszkodzenia warstwy 
pasywnej, zaleca się wyczyszczenie elementów ze stali 
nierdzewnej, które w zimie nie pozostają 
w wodzie.
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10. Uszkodzenia i remonty

W wyniku niepoprawnie wykonanych prac, ale też przez 
zastosowanie niewłaściwych metod i środków 
czyszczących, może dojść do wystąpienia poważnych 
uszkodzeń, które naprawimy tylko w drodze remontu.

Zmniejszenie przyczepności 
spowodowanej pustkami pod 
okładziną ceramiczną

W przypadku obszarów stale mokrych i znajdujących się 
pod wodą należy zrobić wszystko co możliwe, by pod 
okładziną ceramiczną było jak najmniej pustek 
powietrznych. Woda zbierająca się w pustkach sprzyja 
namnażaniu się w tych miejscach drobnoustrojów. Ponadto 
na spoinach tworzyć się będą wykwity. Można zapobiec 
tym uszkodzeniom poprzez zamocowanie płytek przy 
użyciu metody „buttering-floating” tzw. metoda 
kombinowana, w której klej nanoszony jest zarówno na 
podłoże, jak i na płytkę. 

Można tego 
uniknąć!
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Odpadanie powłoki z żywicy epoksydowej 
w basenie z betonu zbrojonego

Przed nanoszeniem powłoki żywicznej zanieczyszczenia 
i wilgoć należy usunąć, gdyż mogą doprowadzić 
do zmniejszenia przyczepności powłoki do podłoża 
co będzie skutkowało pęknięciami i odpadaniem powłoki 
w trakcie eksploatacji.

Wycieki w basenach żelbetowych

Jeżeli w basenie wykonanym z betonu zbrojonego 
wykryte zostaną nieszczelności, muszą zostać one 
uszczelnione za pomocą wysokociśnieniowych iniekcji 
uszczelniających, gdy basen jest napełniony.

Zniszczenia mozaiki ze spodnią siatką 
montażową

Pustki powietrzne pojawią się również pod płytkami 
mozaikowymi ze spodnią siatką montażową 
zastosowanymi na basenach i na obszarach stale 
mokrych. Dlatego też należy używać wyłącznie mozaiki 
powleczonej papierem lub folią na stronie wierzchniej.

Jeżeli producent dopuszcza stosowanie specjalnej wersji 
mozaiki ze spodnią siatką montażową zobowiązany jest 
przedstawić wiążący dokument potwierdzający takie 
zastosowanie (przyczepność po przechowywaniu na 
sucho i mokro, przydatność pod kątem występowania 
mikroorganizmów, itp.).

Woda

Woda

Wyroby z nieutwardzonej żywicy epoksydowej

Szczególne znaczenie ma to, czy żywica epoksydowa jest 
wystarczająco utwardzona, gdyż w przeciwnym razie 
może dochodzić do intensywnego porażenia podłoża 
przez drobnoustroje. Nieutwardzona żywica zanurzona 
w wodzie stanowi doskonałą pożywkę dla 
mikroorganizmów.

Zniszczenia wywołane korozją

Niewłaściwe chlorowanie, nieszczelne spoiny bądź 
nieodpowiednie użycie środków czyszczących o zbyt 
dużej zawartości chloru mogą doprowadzić do poważnej 
korozji zbrojenia.



11. Ceresit – informacje o produktach
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1515 kg/mmkg/mm215 N/mm2

C15ODPORNOŚĆ
NA ŚCISKANIEC12

1212 kg/mmkg/mm212 N/mm2

ODPORNOŚĆ
NA ŚCISKANIE

Aplikacja
mechanicznaMrozoodpornaNiska

kurczliwość

Jednoskładnikowa zaprawa do napraw 
betonu, drobnoziarnista, do nakładania 
w warstwach grubości od 5 do 30 mm
• do betonu klasy powyżej C12/15
• szybko twardniejąca
• wodoodporna i mrozoodporna
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych
• do nakładania ręcznego i mechanicznego 
• odporna na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg
• modyfikowana polimerami
• zbrojona włóknami
• niewielki skurcz
• hydrofobowa
• zużycie ok. 2 kg/m2 na każdy mm grubości

CD 25

Jednoskładnikowa zaprawa do napraw 
betonu, gruboziarnista, do nakładania 
w warstwach grubości od 30 do 100 mm
• do betonu klasy powyżej C12/15
• szybko twardniejąca
• wodoodporna i mrozoodporna
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych
• do nakładania ręcznego i mechanicznego 
• odporna na środki chemiczne stosowane do posypywania dróg
• modyfikowana polimerami
• zbrojona włóknami
• niewielki skurcz
• hydrofobowa
• zużycie ok. 2 kg/m2 na każdy mm grubości

CD 26

Jednoskładnikowa mineralna ochrona przed 
korozją i zaprawa kontaktowa „2 w 1” 
• do betonu klasy powyżej C12/15
• wodoodporna i mrozoodporna
• do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
• do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych
• odporna ma środki chemiczne stosowane do posypywania dróg
• modyfikowana polimerami 
• ochrona stali zbrojeniowej oraz warstwa kontaktowa 
• bardzo dobra przyczepność do betonu i stali
• zawiera inhibitory korozji
•  zużycie:

-  warstwa antykorozyjna: ok. 2 kg/m2 na 2 warstwy 
o łącznej grubości ok. 1 mm

  - warstwa kontaktowa: ok. 1,5 kg/m2

CD 30

Wyroby dla profesjonalistów

W trakcie budowy basenu wiele zależy od właściwego doboru materiałów. Odnosi się to w szczególności do systemów 
uszczelniających oraz materiałów do mocowania i spoinowania płytek. Powinno stosować się wyłącznie wyroby 
posiadające odpowiednie badania i normy wydane przez odpowiedni organ budowlany. Ceresit gwarantuje bezpiecz-
ne i najwyższej jakości rozwiązania systemowe spełniające każde z wymagań począwszy od basenów 
i pomieszczeń mokrych, a skończywszy na obszarach suchych. Zaufaj wiedzy ekspertów pochodzącej z jednego 
źródła łączącego w sobie innowację i doświadczenie.

1515 kg/mmkg/mm215 N/mm2

C15ODPORNOŚĆ
NA ŚCISKANIEC12

1212 kg/mmkg/mm212 N/mm2

ODPORNOŚĆ
NA ŚCISKANIE

1515 kg/mmkg/mm215 N/mm2

C15ODPORNOŚĆ
NA ŚCISKANIEC12

1212 kg/mmkg/mm212 N/mm2

ODPORNOŚĆ
NA ŚCISKANIE

Ochrona 
przed korozją

Aplikacja
mechanicznaMrozoodpornaNiska

kurczliwość

Aplikacja
mechanicznaMrozoodpornaNiska

kurczliwość
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Krystalizująca powłoka cementowa 
do strukturalnego uszczelniania budowli 
i elementów budowlanych
• odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
• wodoszczelna
• uszczelnia strukturę betonu pod powłoką poprzez efekt krystalizacji
• uszczelnia mikrorysy w strukturze betonu do 0,4 mm
• paroprzepuszczalna i mrozoodporna
• zużycie (w zależności od sposobu stosowania):
  - zawilgocenie: ok. 3,0 kg/m2 
  - przesączanie wody: ok. 4,0 kg/m2 
  - woda pod ciśnieniem: ok. 5,0 kg/m2

CR 90

Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa 
do uszczelniania budowli i elementów 
budowlanych
• elastyczna
• mrozoodporna
• wodoszczelna
• mostkowanie rys o szerokości ok. 1 mm
• zabezpiecza konstrukcje żelbetowe
• zużycie (w zależności od sposobu stosowania):
  - zawilgocenie: ok. 2,4 kg/m2 
  - woda pod ciśnieniem: ok. 3,0 kg/m2

CR 166 

Mrozoodporna

0.4 mm

Mostkuje
rysy

Odporna
na parcie wody

BA0A0

Mrozoodpornaflexible Ochrona 
przed korozją

1 mm

crack-bridging

BA0A0

Szybko twardniejąca masa posadzkowa. 
Zaprawa do wykonywania szybko 
twardniejących, podkładów podłogowych 
grubości od 10 do 80 mm
•  ruch pieszy po 3 godzinach, wykonywanie posadzek 

po 24 godzinach
• o wysokiej wytrzymałości
• mrozoodporna
• wodoodporna
• zużycie:
  - posadzka: ok. 2,0  kg/m2 na każdy mm grubości
  - warstwa kontaktowa: ok. 0,25l CC 81 + 3,5 kg CN 87

CN 87

Zaprawa szybko twardniejąca. 
Cementowa zaprawa do napraw 
i wykonywania silnie obciążonych posadzek 
oraz do reperacji elementów betonowych, 
w zakresie od 5 do 30 mm
• odporna na duże obciążenia
• odporna na ścieranie
• ruch pieszy po 5 godzinach
• wodoodporna
• mrozoodporna
• zużycie:
  - posadzka: ok. 2,0 kg/m2 na każdy mm grubości.
  - warstwa kontaktowa: ok. 0,25 l CC 81 i 3,5 kg CN 83

CN 83

WodoodpornaMrozoodporna Ruch pieszy

3 h

Gęsta
konsystencja Szybkowiążąca

MrozoodpornaSzybka praca

24 h

Ruch pieszy

3 h

Szybkowiążąca Wodoodporna
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Samoczynnie wygładzająca się zaprawa 
do wyrównywania podłoży w zakresie 
1 – 10 mm
• pod płytki, panele oraz wszelkiego rodzaju wykładziny
• znakomita rozpływność
• niski skurcz
• wyjątkowo gładka i równa powierzchnia
• ruch pieszy po 3 godzinach
• montaż płytek i wykładzin już po 1 dniu
• aplikacja ręczna i maszynowa
• zużycie: ok. 1,6 kg/m2 na każdy mm grubości

CN 69 

Samoczynnie wygładzająca się zaprawa 
do wyrównywania podkładów pod posadzki 
w zakresie od 2 do 20 mm oraz do wylewania 
posadzek
• pod wszelkiego rodzaju parkiety oraz inne podłogi drewniane
• odporna na obciążenia skupione i ścieranie
• nadaje się na jastrychy ogrzewane
• ruch pieszy już po 3 godzinach
• może być wylewana maszynowo
• zużycie: ok. 1,6 kg/m2 na każdy 1 mm grubości

CN 72 

Ruch pieszy

6 h

Samorozpływna Ogrzewanie
podłogowe
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Jednoskładnikowa folia izolacyjna 
w płynie do wykonywania elastycznych 
powłok uszczelniających pod płytki 
ceramiczne
• wodoszczelna i elastyczna
• kryjąca rysy w podłożu
• nie zawiera rozpuszczalników
• układanie płytek po 4 godzinach
• do łazienek, kuchni, pryszniców i pralni
• zużycie na dwie warstwy: 1,1 kg/m2

CL 51 EXPRESS 1-K

Układanie 
płytek po 2 godz.

Balkony 
i tarasy

Pomieszczenia
wilgotneWewnątrz Na powierzchnie

krytyczne

Dwuskładnikowa, cementowo-
polimerowa zaprawa do wykonywania 
wodoszczelnych, elastycznych powłok 
pod płytki ceramiczne
• wodoszczelna
• elastyczna
• układanie płytek już po 2 godzinach
• do wnętrz i na zewnątrz
• kryjąca rysy w podłożu
• nie zawiera rozpuszczalników
• zużycie na dwie warstwy: 1,6 kg/m2

CL 50 EXPRESS 2-K

BA0A0

Gotowy
do użycia

Pion, poziomPomieszczenia
wilgotne

Ogrzewanie
podłogoweWewnątrz Układanie 

płytek po 4 godz.

A0A0

Mostkuje rysy

4 m2

Wysoka
wydajność

Wodoszczelna taśma do dylatacji 
i odkształcalnych spoin w okładzinach 
z płytek ceramicznych
• do kuchni, łazienek, na balkony, tarasy, baseny
• wodoszczelna i elastyczna
• wyjątkowo łatwa w aplikacji
• zapewnia trwałe połączenie
• wytrzymała na rozciąganie
• odporna na starzenie
• odporna na alkalia

CL 152 taśma uszczelniająca

SUPER WYDAJNA!

SUPER WYDAJNA!

Na zewnątrz
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Na kamień
naturalnyNa zewnątrzWewnątrz Na jastrychy

asfaltowe

Grunt specjalny – Koncentrat 
do gruntowania podłoży nasiąkliwych 
oraz nienasiąkliwych 
• polecany na podłoża krytyczne
• wzmacnia powierzchniowo podłoże
• poprawia przyczepność do podłoża
• znakomity do pionowych aplikacji
•  wydajny – możliwość rozcieńczenia gruntu wodą 

w stosunku 1:3
• szybkoschnący
• zużycie: 0,03 do 0,12 kg/m2 zależnie od zastosowania

CN 94

Grunt superkontakt – Preparat do 
gruntowania podłoży nasiąkliwych oraz 
nienasiąkliwych, tworzący warstwę 
sczepną, szczególnie zalecany do 
gładkich i trudnych powierzchni 
•  polecany na gładkie i niechłonne podłoża jak beton 

zatarty na gładko, płyty OSB, płytki ceramiczne, lastryko
•  polecany na trudne podłoża
•  poprawia przyczepność do podłoża
•  tworzy szorstką warstwę sczepną
•  szybkoschnący i wysoce wydajny
•  tiksotropowy – nie spływa z powierzchni pionowych

CT 19

Przed 
malowaniem

pod płytki
ceramicznena zewnątrz Przed

termoizolacjąwewnątrz Przed wylewką

Grunt głęboko penetrujący. Preparat 
do powierzchniowego wzmacniania 
wszelkich nasiąkliwych podłoży
• wzmacnia powierzchniowo podłoże
• zmniejsza nasiąkliwość podłoża
• poprawia przyczepność do podłoża 
• paroprzepuszczalny
•  ułatwia nanoszenie kolejnych warstw np. klejów, 

szpachlówek, posadzek, farb 
•  zużycie: od 0,1 do 0,5 l/m2 w zależności od równości 

i nasiąkliwości podłoża

CT 17

Na OSB 

Na płyty g-k

Przed wylewką
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PODŁOŻE PRZYGOTOWANIE CT 17 CN 94 CT 19

Stare posadzki z resztkami kleju Odkurzanie   **   

Beton Czyszczenie mechaniczne, odkurzanie     *   

Jastrychy anhydrytowe Szlifowanie, czyszczenie mechaniczne, odkurzanie  *   

Farby dyspersyjne Czyszczenie, szlifowanie, odkurzanie    *   

Powłoki epoksydowe Szlifowanie, śrutowanie, odkurzanie   **   

Tynki gipsowe, płyty gipsowe Oczyszczenie z kurzu    *

Jastrychy asfaltowe Odkurzanie   **

Jastrychy ogrzewane Szlifowanie, czyszczenie szczotką, odkurzanie   *

Deski podłogowe Szlifowanie, odkurzanie   **

Tynki wapienne, wapienno - cementowe i cementowe Odkurzanie    *

Płytki ceramiczne, kamień naturalny, lastryko Dokładne oczyszczenie, bez środków konserwujących 
i innych substancji zmniejszających przyczepność  **  

Beton komórkowy Odkurzanie    *

Płyty wiórowe V 100 /OSB Czyszczenie, odkurzanie   **

Elementy suchego jastrychu Odkurzanie    *

Posadzki cementowe Czyszczenie mechaniczne, odkurzanie    *  

  – dobrze dopasowane * – 1:3 rozcieńczenie z wodą
 – szczególnie dobrze dopasowane ** – nierozcieńczone
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SIŁA 
KLEJENIA

BRAK
SPŁYWU

DŁUGI CZAS
OTWARTY

80 cm

Duże płytki
do 80 cmPłytka na płytkę Na

hydroizolacje
Balkony 
i tarasy

Elastyczna zaprawa klejąca „Flexible” 
do wszystkich typów płytek na podłożach 
odkształcalnych
•  do płytek gresowych, ceramicznych, cementowych 

oraz z kamienia naturalnego (niewrażliwego 
na przebarwienia) wewnątrz i na zewnątrz

• wysoka przyczepność i odkształcalność – KLASA S1
•  na podłoża odkształcalne: ogrzewanie podłogowe, 

balkony i tarasy
• na trudne podłoża: OSB, stare płytki 
• na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
• do dużych i małych płytek
• doskonały rozpływ pod płytką

CM 16

SIŁA 
KLEJENIA

BRAK
SPŁYWU

DŁUGI CZAS
OTWARTY

ODKSZTAŁ-
CALNOŚĆ

ODKSZTAŁ-
CALNOŚĆ

Na powierzchnie
krytyczne

100 cm

Duże płytki
do 100 cm

Balkony 
i tarasy

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca 
„Super Flexible”  
•  do płytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego 

(niewrażliwego na przebarwienia) wewnątrz i na zewnątrz
•  najwyższa przyczepność i elastyczność – KLASA S1!
•  odporna na odkształcenia podłoża na balkonach, 

tarasach i ogrzewaniu podłogowym
•  do basenów i zbiorników z wodą pitną
•   do podłoży krytycznych (płyty g-k, płytka 

na płytkę, powłoki malarskie)
•  na hydroizolacje wewnętrzne i zewnętrzne
•  do płytek wielkoformatowych - pow. 1m2

•  możliwość dostosowania konsystencji 

CM 17 

Super 
elastyczna

SIŁA 
KLEJENIA

BRAK
SPŁYWU

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca do 
klejenia płyt wielkoformatowych „Mega 
Format Flexible“
•  do wielkoformatowych płyt gresowych, ceramicznych 

i kamienia naturalnego (niewrażliwego 
na przebarwienia)  wewnątrz i na zewnątrz

•  o bardzo dużej tolerancji i zwiększonej retencji wody 
(6,8–8,8 litrów wody)

•  grubowarstwowy do 20 mm
•  odporna na odkształcenia podłoża na balkonach, 

tarasach oraz ogrzewaniu podłogowym,
•  do basenów i zbiorników z wodą pitną 
•  na hydroizolacje wewnętrzne i zewnętrzne 
•  brak efektu tzw. „zapadania płytki” pod własnym 

ciężarem

CM 22

DŁUGI CZAS
OTWARTY

Balkony 
i tarasy

ODKSZTAŁ-
CALNOŚĆ

Dostosowanie
konsystencji

Super 
elastyczna

95% pokrycia
pod płytką

Elastyczna szybkowiążąca zaprawa 
klejąca „Multi Express”
•  ruch pieszy oraz spoinowanie możliwe już 

po 3 godzinach
•  wyrównuje podłoża podczas klejenia płytek do 20 mm
•  na balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe
•  na trudne podłoża: OSB, płytka na płytkę
•  o bezskurczowym wysychaniu oraz wiązaniu
•  umożliwia szybki postęp prac glazurniczych
•  polecana do dużych i małych płytek
•  pełne obciążenie po 24 godzinach

CM 29 

SIŁA 
KLEJENIA

SZYBKO-
WIĄŻĄCY

DŁUGI CZAS
OTWARTY

Duże
obciążenia

Pomieszczenia
wilgotne

Na powierzchnie
krytyczne

Oszczędność
czasu Szybkowiążący
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Duża siła
wiązania

R2 WYTRZY-
MAŁOŚĆ

Trudne
podłoża

Pomieszczenia
wilgotne

Pomieszczenia
wilgotne

Na zewnątrz Odporny
chemicznie

Odporny
chemicznie

Klej chemoodporny - dwuskładnikowy, 
epoksydowy klej do mocowania oraz 
spoinowania płytek ceramicznych, 
narażonych na wysoką agresję chemiczną
•  wodoszczelny
•  odporny na działanie chemikaliów
•  o wysokiej wytrzymałości
•  łatwy w aplikacji
•  nie zawiera rozpuszczalnika
•  na podłoża krytyczne i poddane wysokim obciążeniom

CM 74 ULTRAPOX

Wygłusza 
dźwięki o 14 dB

Kompensuje
nierówności

R2 WYTRZY-
MAŁOŚĆ

Bez 
gruntowania

Gotowy
do użycia

Balkony 
i tarasy

Trudne
podłoża

Duża siła
wiązaniaSuperelastyczny

Modyfikowany silanami wielofunkcyjny 
klej do elastycznego klejenia płytek 
ceramicznych na trudnych podłożach
•  ekstremalna moc klejenia 
•  wysokoelastyczny
•  nie wymaga gruntowania
•  gotowy do użycia
•  do większości materiałów
•  chemoodporny
•  wygłusza dźwięki o 14 dB
•  bezrozpuszczalnikowy
•  wodoodporny i mrozoodporny

CM 77 ULTRAFLEX

Kamień
naturalny

BRAK
SPŁYWU

BRAK
SPŁYWU
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CM 16 CM 17 CM 22 CM 29 CM 74 CM 77

Zastosowanie wewnątrz 
Prywatny salon i kuchnia

Zastosowanie na zewnątrz 
Fasady, obszary wejściowe, przejścia, place

Pomieszczenia mokre 
Prywatne łazienki i toalety

Pomieszczenia nieustannie mokre 
Natryski publiczne, baseny publiczne

Balkony, patia i tarasy

Budynki publiczne 
Biura, hotele, ściany / korytarze

Budynki przemysłowe 
Laboratoria, kuchnie i stołówki komercyjne, centra handlowe

Nieulegające odkształceniom 
Stabilne, suche, nośne, bez substancji zmniejszających przyczepność

Pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym

Uszczelnione 
powłoka ochronna / warianty uszczelnienia (epoksydowe, olejne, 
lakier dyspersyjny, powłoki cementowo-wodne)

Łatwo ulegające odkształceniom
płyty wiórowa, stare deski podłogowe (tylko wewnątrz pomieszczeń)

Trudne 
Ułożenie „płytka na płytce”, pozostałości po pokryciu podłogi, pomiesz-
czenia wystawowe, powierzchnie narażone na naprężenie termiczne

Płytki ceramiczne, glazura, terakota

Płytki gresowe 
Absorpcja wody < 0,5%, mrozoodporna

Kamień naturalny 
Granit, terazzo  *  *  *  *

Marmur

Mozaika szklana, szklane płytki

Mozaika

 –  zalecane 
*   – w przypadku niewrażliwego na przebarwienia
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Pomieszczenia
wilgotne

Ogrzewanie
podłogowe

Balkony 
i tarasy

Fuga wodoodporna, idealna na balkony i tarasy 
zaprawa do spoin o szerokości do 20 mm
•  odporna na zwiększone obciążenia chemiczne i mechaniczne
•  na balkony, tarasy, ciągi komunikacyjne, korytarze, klatki 

schodowe, baseny
•  zalecana w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
•  odporna na zabrudzenia, grzyby i pleśnie
•  odporna na wnikanie wody
•  wyjątkowo trwały kolor
•  zbrojona włóknami
•  zawiera tras – eliminuje wykwity
•  wybór konsystencji (podłoga, ściana, mur)

CE 43 GRAND´ELIT

Dwuskładnikowa, chemoodporna, 
epoksydowa zaprawa do fugowania oraz 
mocowania płytek ceramicznych
• do spoin o szerokości 2-6 mm
• doskonałe parametry robocze
• odporna na zabrudzenia i chemikalia
• wodoszczelna
• łatwa w aplikacji
• nie zawiera rozpuszczalnika
• może być barwiona CE 80 UltraPox Mix

CE 79 ULTRAPOX COLOUR / CE 80 ULTRAPOX MIX

Pomieszczenia
wilgotneNa zewnątrzWewnątrz

≤ 1000 mm3

CG2 A CG2 W
≤ 5 g/240 min.

Pomieszczenia
wilgotne

Ogrzewanie
podłogowe

Balkony 
i tarasy

Fuga wodoodporna, elastyczna, odporna na 
zabrudzenia zaprawa do spoin o szerokości 
do 8 mm
•  potrójna ochrona przeciw grzybom i pleśniom
•  do wnętrz i na zewnątrz
•  elastyczna, na ogrzewane podłogi
•  odporna na zabrudzenia
•  odporna na wnikanie wody
•  o bardzo dobrych parametrach roboczych
•  optymalna ochrona przed wykwitami i przebarwieniami
•  łatwa aplikacja i profilowanie
•  aktywne zbrojenie włóknami

CE 40 AQUASTATIC

≤ 1000 mm3

CG2 A CG2 W
≤ 5 g/240 min.

Duże
obciążenia

Wysokiej jakości silikon do wypełniania 
spoin między płytkami ceramicznymi 
i szczelin przy urządzeniach sanitarnych 
w kuchniach, łazienkach a także na 
zewnątrz budynków
• dostępny w kolorach odpowiadających kolorom spoin
• dobra przyczepność do akrylu
• grzybobójczy 
• odporny na wysoką temperaturę
• łatwy w użyciu
• potrzebna ilość: 25 ml/m dla spoin 5x 5 mm

CS 25 SANITARY

R2 WYTRZY-
MAŁOŚĆ

BRAK
SPŁYWU

Odporny
chemicznieŁatwa pracaBalkony 

i tarasy
Odporny

na uszkodzenia
Szeroka gama

kolorów

Gres

Gres Mozaika

Kamień
naturalny

Na schody

DD
epp
mm
•• d
• d
• o
• w
• ł
• n

CE 79 ULTRTRAPAPOXO  COLOUR
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CE 40 CE 43 CE 79 CS 25

Szerokość 1 - 8 mm 0 - 20 mm 2 - 6 mm 5 - 30 mm

Wodoszczelna/wodoodporna

Odporna na zabrudzenia i pleśnie 

Zastosowanie wewnątrz
Prywatne salony i kuchnie

Zastosowanie na zewnątrz
Fasady, obszary wejściowe, przejścia, place

Pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym

Pomieszczenia sporadycznie mokre
Prywatne łazienki i toalety

Pomieszczenia nieustannie mokre
Natryski publiczne, baseny publiczne

Balkony, patia i tarasy

Budynki publiczne
Biura, ściany, schody, korytarze

Budynki publiczne (duże natężenie ruchu)
Biura, hotele, restauracje, centra handlowe

Budynki przemysłowe 
Laboratoria, kuchnie i stołówki komercyjne, centra handlowe

Płytki ceramiczne porowate, glazura, terakota

Porcelana, płytki ceramiczne, gres
Absorpcja wody < 0,5%, mrozoodporna

Kamień naturalny
Granit, terrazzo 

Marmur 

Mozaika szklana, szklane płytki

Mozaika 

Dostępne kolory 29 10 8 30

 –  zalecane 
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Rys. 1 Konstrukcja izolacji w niecce basenu

Rys. 1.A Uszczelnienie rynny „fińskiej“ w basenie kąpielowym
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resit CS 29

0

R 166

ściana niecki basenu - beton wodoszczelny

elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166

zaprawa klejąca: CM 17 / CM 22

okładzina ceramiczna

spoina Ceresit CE 43 / CE 79

1

1

2 3 4 5
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3

4

5

beton wodoszczelny

przekładka poślizgowa

taśma dylatacyjna

powietrzny otwór wlotowy do odpływu

elastyczna powłoka wodoszcz. Ceresit CR 166 / CL 50

zaprawa klejąca Ceresit CM 17 / CM 22

okładzina ceramiczna

Ceresit CM 74 z piaskiem kwarcowym

elastyczne wypełnienie spoin za pomocą Ceresit CS 29

nakrywa koryta

polietylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40

rura ściekowa (odpływowa) z połączeniem

profi l ceramiczny

spoina epoksydowa Ceresit CE 79

spoina Ceresit CE 43 / CE 79

styropian

uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29

taśma uszczelniająca Ceresit CL 152
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dennica niecki

elastyczny kołnierz uszczelniający

rura ze stali nierdzewnej lub PCV-HD

hydroizolacja istniejąca

elastyczna powłoka wodoszcz. Ceresit CR 166 / CL 50

zaprawa klejąca Ceresit CM 17 / CM 22

spoina Ceresit CE 79

okładzina ceramiczna

zbrojenie powłoki izolacyjnej fi zeliną techniczną

wklejoną w pierwszą warstwę CR 166 / CL 50

elastyczne wypełnienie spoin za pomocą Ceresit CS 29

szpachla CM 74 z piaskiem kwarcowym

kołpak ochronny z blachy nierdzewnej
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Ceresit CM 74 z piaskiem kwarcowym

styropian

polietylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40

gruntowanie obrzeży dylatacji - grunt odtłuszczający

elastyczne wypełnienie spoin za pomocą Ceresit CS 29

elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166 / CL 50

taśma uszczelniająca Ceresit CL 152

zaprawa klejąca: CM 17 / CM 22

okładzina ceramiczna

taśma dylatacyjna

1

1

210

3

4

5

54768 96

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Rys. 1.B Konstrukcja szczeliny dylatacyjnej w niecce basenu

Rys. 1.C Szczegół wykonania uszczelnienia napływu/odpływu w dennicy niecki basenowej
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Rys. 1.E Szczegół osadzenia i uszczelnienia uchwytu mocującego ściennego do mocowania lin 
torowych, drabinek, itp.
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Rys. 1.D Szczegół uszczelnienia przepustu napływu w ścianie niecki
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ściana niecki basenu

elastyczny kołnierz uszczelniający

rura ze stali nierdzewnej lub PCV-HD

CM 74 z piaskiem kwarcowym

elastyczna powłoka wodoszcz. Ceresit CR 166

zbrojenie powłoki izolacyjnej fi zeliną techniczną wklejoną w pierwszą warstwą CR 166

zaprawa klejąca CM 17 / CM 22

okładzina ceramiczna

fuga epoksydowa Ceresit CE 79

elastyczne wypełnienie spoin za pomocą Ceresit CS 29

pokrywa dokręcana ze stali nierdzewnej

ściana niecki basenu

reprofi lacja ścian niecki: zaprawa cementowa z dodatkiem Ceresit CC 81

na warstwie kontaktowej z zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 /

system Ceresit PCC

CM 74 z piaskiem kwarcowym

elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166

zbrojenie powłoki izolacyjnej fi zeliną techniczną wklejoną w pierwszą warstwą CR 166

zaprawa klejąca CM 17 / CM 22

okładzina ceramiczna

fuga epoksydowa Ceresit CE 79

uchwyt mocujący ścienny

elastyczne wypełnienie spoin za pomocą Ceresit CS 29
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grunt Ceresit CT 17 (pod izolację CL 50)

izolacja Ceresit CL 50 / CR 166 

zaprawa klejąca: CM 17 / CM 22

spoina Ceresit CE 79

jastrych Ceresit CN 87

warstwa ochronna np. folia

izolacja termiczna

elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166

elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166 

taśma uszczelniająca Ceresit CL 152

zaprawa klejąca Ceresit CM 17 / CM 22

spoina Ceresit CE 79

okładzina ceramiczna

elastyczne wypełnienie spoin za pomocą Ceresit CS 29

nawierzchnia antypoślizgowa

stal kwasoługoodporna (50x5 mm)
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Rys. 2 Izolacja plaży wokół basenu

Rys. 2.A Szczegół uszczelnienia wylewanego słupka startowego
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Rys. 3 Izolacja pomieszczeń mokrych (hale, szatnie, sanitariaty, natryski)

Rys. 3.A Połączenie ściany i podłogi w pomieszczeniach mokrych
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grunt Ceresit CT 17 (pod izolację CL 50)

izolacja Ceresit CL 50 / CR 166 

zaprawa klejąca CM 17 / CM 22

spoina Ceresit CE 40 / CE 43 / CE 79

jastrych Ceresit CN 87

warstwa ochronna np. folia

izolacja termiczna

elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166

grunt Ceresit CT 17 (pod izolację CL 50)

izolacja Ceresit CL 50 / CR 166 0

taśma uszczelniająca Ceresit CL 152

zaprawa klejąca CM 17 / CM 22

spoina Ceresit CE 40 / CE 43 / CE 79

polietylenowy sznur dylatacyjny Ceresit CS 40

uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29

elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166

izolacja termiczna

warstwa ochronna np. folia

jastrych Ceresit CN 87

faseta: zaprawa cementowa z dodatkiem Ceresit CC 81
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Rys. 3.C Przejście rury wodociągowej przez ścianę - pomieszczenia mokre
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elastyczna powłoka wodoszczelna Ceresit CR 166 

włóknina odsączająca

płyty styropianowe

jastrych Ceresit CN 87

grunt Ceresit CT 17 (pod izolację CL 50)

izolacja Ceresit CL 50 / CR 166 

zbrojenie powłoki izolacyjnej fi zeliną techniczną

wklejoną w pierwszą warstwę izolacji

zaprawa klejąca Ceresit CM 17 / CM 22

spoina Ceresit CE 40 / CE 43 / CE 79

uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29

pianka poliuretanowa Ceresit TS 61

grunt Ceresit CT 17 (pod izolację CL 50)

izolacja Ceresit CL 50 / CR 166 

zbrojenie powłoki izolacyjnej fi zeliną techniczną

 wklejoną w pierwszą warstwę izolacji

zaprawa klejąca Ceresit CM 17 / CM 22

spoina Ceresit CE 40 / CE 43 / CE 79

uszczelniacz poliuretanowy Ceresit CS 29
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Rys. 3.B Uszczelnienie wpustu podłogowego w pomieszczeniach mokrych
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