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Stare, skrzypiàce deski pod∏ogowe mogà powodowaç bezsen-

noÊç albo wp´dziç lokatorów w nerwic´. Ma∏o kto wie, ˝e aby

zamieniç starà pod∏og´ z desek na  nowà z p∏ytek, wcale nie

trzeba ciàgnàcego si´ tygodniami, brudnego remontu. O tym, jak

po∏o˝yç p∏ytki na starych deskach czytaj na:

Nowoczesne projekty coraz cz´Êciej zamiast tradycyjnej

kabiny z brodzikiem zak∏adajà oryginalne konstrukcje 

ze szk∏a lub luksferów. Odp∏yw wody umieszczony jest wtedy

bezpoÊrednio w pod∏odze. Jak uszczelniç posadzk´ w takim

miejscu czytaj na:

O tym, czym sà dylatacje, jak dobrze je zaprojektowaç 

i wykonaç, jak wp∏ywajà na trwa∏óÊç konstrukcji i bez-

awaryjnoÊç ok∏adzin czytaj na:

JesteÊmy Êwiadkami pe∏nego rozkwitu technologii, która umo˝li-

wia nam tanie rozmowy za poÊrednictwem internetu - Voice Over

Internet Protocol (VoIP).  Przyjrzyjmy si´ jak mo˝na jà wykorzy-

staç do obni˝enia (czasem bardzo znacznego!) naszych

domowych rachunków. O wszystkim, co trzeba wiedzieç, chcàc

prowadziç rozmowy przez sieç czytaj na: w
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Samozatrudnienie
Osoby, które w 2007 roku dzia∏a∏y w mo-

delu samozatrudnienia, mogà utraciç

prawo do rozliczania dochodów jako

uzyskiwanych z pozarolniczej dzia∏alnoÊ-

ci gospodarczej. Kontrola skarbowa mo˝e

je zakwalifikowaç jako dochody uzyski-

wane w ramach dzia∏alnoÊci wykony-

wanej osobiÊcie, a nawet ze stosunku

pracy. W konsekwencji, fiskus za˝àda

rozliczenia dochodów na tej samej

zasadzie, co przy umowie o prac´. A to 

z kolei oznacza utrat´ prawa do podatku

w sta∏ej wysokoÊci 19 % u osób, które 

w ten sposób do tej pory rozlicza∏y przy-

chody z dzia∏alnoÊci gospodarczej, 

a tak˝e do pomniejszania przychodu 

o koszty uzyskania, ustalane na podsta-

wie ksi´gi przychodów i rozchodów. Jest

to rezultat wprowadzonych zmian,

obowiàzujàcych od 1 stycznia 2007,

zwiàzanych z nowà definicjà dzia∏alnoÊci

gospodarczej.

Niestety ustawodawca nie uznaje czyn-

noÊci za dzia∏alnoÊç gospodarczà, je˝eli:

wszelkà odpowiedzialnoÊç wobec osób

trzecich, z wy∏àczeniem odpowiedzial-

noÊci za pope∏nienie czynów niedo-

zwolonych, za ich rezultat oraz wy-

konywanie ponosi zlecajàcy wykona-

nie tych czynnoÊci; 

czynnoÊci sà  wykonywane pod

kierownictwem, oraz w miejscu i cza-

sie wyznaczonym przez zlecajàcego je;

wykonujàcy te czynnoÊci nie ponosi

ryzyka gospodarczego zwiàzanego 

z prowadzonà dzia∏alnoÊcià.

Zapisy te dotykajà równie˝ osób, które

postanowi∏y zrezygnowaç z etatu 

i wspó∏pracowaç z by∏ym pracodawcà 

w ramach zarejestrowanej przez siebie

dzia∏alnoÊci gospodarczej. Obs∏uga jed-

nego podmiotu gospodarczego zosta∏a 

w PKD przewidziana jako rodzaj

dzia∏alnoÊci podlegajàcej wpisowi do

rejestru dzia∏alnoÊci, jednak przez

urz´dników mo˝e byç potraktowana jako

dzia∏alnoÊç wykonywana osobiÊcie, albo

w ramach stosunku zatrudnienia, a nie

dzia∏alnoÊç gospodarcza. 

Podobnie z przedsi´biorcami, korzystajà-

cymi z samozatrudnienia, którzy fakty-

cznie ca∏à swojà dzia∏alnoÊç ukierun-

kowujà na jeden podmiot gospodarczy,

Êwiadczàc na jego rzecz us∏ugi i pod jego

kierownictwem. Nawet jeÊli taki stan

trwa∏ kilka lat, od 2007 roku tacy przed-

si´biorcy mogà zostaç uznani za osoby

wykonujàce dzia∏alnoÊç osobiÊcie.

Gdy umowy zostanà zakwalifikowane

jako dzia∏alnoÊç wykonywana osobiÊcie,

podatnik ma prawo do zrycza∏towanych

kosztów uzyskania przychodu (20- lub 50-

procentowych), ale jeÊli zostanà potrak-

towane jako umowa o prac´ - jedynie do

kosztów pracowniczych.

Podatnik nie mo˝e sam dokonaç
wp∏aty 1% podatku
Jeszcze w ubieg∏ym roku, rozliczajàc si´ 

z fiskusem, mogliÊmy sami przekazaç 

1 proc. podatku na rzecz organizacji

po˝ytku publicznego. W rozliczeniu 

za 2007 rok zrobi to naczelnik urz´du

skarbowego. I warto pami´taç, ˝e nie

mamy wyboru. Ta procedura zosta∏a

wprowadzona zgodnie z powszechnà

wolà uproszczenia tego systemu

rozliczeƒ.

Zgodnie z art. 45 ust. 5c ustawy o PIT,

naczelnik urz´du skarbowego, na wnio-

sek podatnika, przekazuje na rzecz

wybranej przez podatnika jednej organi-

zacji po˝ytku publicznego, dzia∏ajàcej na

podstawie ustawy o dzia∏alnoÊci po˝ytku

publicznego kwot´ w wysokoÊci nieprze-

kraczajàcej 1 proc. podatku nale˝nego

wynikajàcego z zeznania podatkowego

(po zaokràgleniu do pe∏nych dziesiàtek

groszy w dó∏).

Przeniesienie kredytu na
mieszkanie do innego banku
pozbawi prawa do nabytej
wczeÊniej ulgi odsetkowej
Osoby, które zaciàgn´∏y kredyt na zakup

nowego mieszkania, a po pewnym cza-

sie zdecydowa∏y si´ na

ofert´ kredytu refinansu-

jàcego poprzedni, mogà

spotkaç si´ z niekorzystnà decyzjà

urz´dników. Przeniesienie kredytu do

innego banku mo˝e mieç wp∏yw na

nabyte ju˝ prawo do ulgi odsetkowej.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 z 26 lipca 1991

r. o podatku dochodowym od osób fizy-

cznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176

z póên. zm.; w brzmieniu obowiàzujà-

cym w 2005 roku) od podstawy

obliczenia podatku odlicza si´ m.in.

faktycznie poniesione w roku

podatkowym wydatki na sp∏at´ odsetek

od kredytu (po˝yczki) udzielonego

podatnikowi na sfinansowanie inwesty-

cji zwiàzanej z:

budowà budynku mieszkalnego;

wniesieniem wk∏adu budowlanego

lub mieszkaniowego do spó∏dzielni

mieszkaniowej na nabycie prawa do

nowo budowanego budynku miesz-

kalnego albo lokalu mieszkalnego 

w takim budynku;

zakupem nowo wybudowanego

budynku mieszkalnego lub lokalu

mieszkalnego w takim budynku od

gminy albo od osoby, która wybu-

dowa∏a ten budynek w wykonywaniu

dzia∏alnoÊci gospodarczej;

nadbudowà lub rozbudowà budynku

na cele mieszkalne lub przebudowà

(przystosowaniem) budynku niemiesz-

kalnego, jego cz´Êci lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele mieszkalne,

w wyniku których powstanie samo-

dzielne mieszkanie spe∏niajàce wyma-

gania okreÊlone w przepisach prawa

budowlanego.

Prawo do odliczeƒ daje zaciàgni´cie

kredytu (po˝yczki) na ustawowo

okreÊlone inwestycje mieszkaniowe.

Przedmiotem odliczenia mogà byç

wy∏àcznie odsetki od kredytu

udzielonego na sfinansowanie jednej 

z wymienionych inwestycji mieszka-

niowych. Jednak w zakresie ulgi nie

mieszczà si´ odsetki od kredytu lub

po˝yczki udzielonych na sp∏at´ innego

kredytu. Mimo, ˝e ten kolejny kredyt

zosta∏ przeznaczony na cele mieszka-

niowe. Urz´dy t∏umaczà, ̋ e  zaciàgni´cie

kredytu w nowym banku powoduje

zawarcie nowej umowy kredytowej,

która dzi´ki otrzymanym Êrodkom

pozwala na sp∏at´ zad∏u˝enia wobec

innego banku. Przes∏ankà przeniesienia

kredytu do innego banku jest wtedy

sp∏ata zobowiàzania wobec innego

banku, który udzieli∏ kredytu na cele

mieszkaniowe, a nie na finansowanie

inwestycji mieszkaniowej, dlatego takie

przeniesienie powoduje utrat´ prawa do

kontynuacji ulgi odsetkowej nawet 

w sytuacji, gdy dotyczy tej samej inwes-

tycji mieszkaniowej. Z uwagi na to, ˝e

ulga odsetkowa zosta∏a zlikwidowana od

poczàtku 2007 roku, zawarcie w roku

2007 nowej umowy kredytowej, nieza-

le˝nie od tego, na jaki cel zosta∏ kredyt

zaciàgni´ty, powoduje, ˝e ulga odset-

kowa ju˝ si´ nie nale˝y .

Poni˝ej przedstawiamy tabel´ ze sk∏adkami, które
odprowadzamy do ZUSu. Stawki te obowiàzujà w okresie 
od 1 stycznia 2008 do 29 lutego 2008. ILE DO ZUS-u 

Ubezpieczenia spo∏eczne Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

konto: 83101010230000261395100000 konto: 78101010230000261395200000 konto: 73101010230000261395300000

482,88* 195,15 39,74

443,14** 195,15 39,74

Razem 717,77 *

678,03**

* Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

** Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
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Rozliczenie PIT
Porada prawnaPorada prawna

Internet to oczywiÊcie nie tylko miejsce pracy. Buszujàc po sieci mo˝na si´ nieêle uba-

wiç, a potem naszà radoÊcià podzieliç si´ z bliskimi, wysy∏ajàc co Êmieszniejsze obrazki

drogà mailowà. W ten sposób tworzy si´ platforma weso∏ej komunikacji...

Oto co wybraliÊmy dla Paƒstwa ze zdj´ç nades∏anych do naszej redakcji w mijajàcym

miesiàcu. Zach´camy do wspó∏tworzenia rubryki “Znalezione w sieci” i przysy∏anie do nas

weso∏ych obrazków.  NajÊmieszniejsze opublikujemy!

Remont traktowany jest zazwyczaj przez

naszych klientów, jako niezbyt przyjemna

koniecznoÊç. Nie dlatego, ˝e nad nowà

aran˝acjà mieszkania czy domu trzeba si´ cza-

sem mocno napracowaç, bo to choç czaso-

ch∏onne, zazwyczaj bywa przyjemne. Wi´k-

szoÊç z  nich dostaje g´siej skórki na sama myÊl

o ogromie ba∏aganu, brudu, kurzu i wszech-

obecnego py∏u, z którymi nieodzownie remont

si´ kojarzy. Trudno si´ z nimi nie zgodziç, choç

my po prostu do pracy w kurzu przywykliÊmy 

a minusy pracy z pylàcymi materia∏ami wpisa-

liÊmy w ryzyko zawodowe. Jak si´ okazuje –

zupe∏nie niepotrzebnie!!!

Na rynku pojawi∏ si´ innowacyjny produkt Cere-

sit – zaprawa klejàca z unikalnà formu∏à STOP

DUST! Nowy produkt to specjalnie zmody-

fikowana wersja znanej i cenionej tak przez

wykonawców jak i inwestorów, wysokoelasty-

cznej zaprawy klejàcej Ceresit CM 17 Super

Flexible. Od „prototypu” ró˝ni jà unikalna cecha

– brak pylenia. W przeciwieƒstwie do innych

produktów do uk∏adania p∏ytek, ten, jako jedyny

pozwala przeprowadzaç prace wykoƒczeniowe

bez zb´dnego kurzu i brudu. Formu∏a STOP DUST

sprawia, ˝e produkt nie pyli podczas ca∏ego pro-

cesu technologicznego - ani w czasie trans-

portu, ani przesypywania go z worka do wiadra,

ani w momencie mieszania. Dzi´ki temu;

przeprowadzenie remontu równie˝ w u˝ytko-

wanym pomieszczeniu przestaje byç tak ucià˝li-

we, jak przy wykorzystaniu dost´pnych na rynku

zapraw. Przy tym, nowa zaprawa zachowa∏a

wszystkie, wysokie parametry techniczne 

i robocze, charakteryzujàce wysokoplastycznà

zapraw´ klejàcà Ceresit CM 17 Super Flexible.

Czy mo˝na remontowaç bez kurzu i py∏u? OczywiÊcie! Na rynku produktów chemii budowlanej debiutuje najnowszy 

produkt marki Ceresit – pierwsza w Polsce, niepylàca zaprawa klejàcà do p∏ytek ceramicznych Ceresit CM 17 STOP DUST.

Wi´cej o nowym produkcie czytaj na stronie 4

Poczàtek nowego roku wià˝e si´ z niezbyt przyjemnà czynnoÊcià: rozliczeniem podatku za dochody osiàg-
ni´te w roku poprzednim. Urz´dy jak zwykle majà dla nas niespodzianki, i jak zwykle mogà byç to
niespodzianki zaskakujàce, niekoniecznie pozytywnie. Spróbujemy wi´c uprzedziç fakty i „oswoiç”cz´Êç
problematycznych kwestii, które mogà si´ pojawiç przy wype∏nianiu zeznania.
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Doskona∏e zabezpieczenie antywilgociowe, zalecane 
w przypadku pomieszczeƒ o I, II i III klasie nara˝enia na
zawilgocenie. Jest produktem cementowo-dyspersyjnym,
dwusk∏adnikowym, nie zawierajàcym rozpuszczalników.
Oprócz tego, ˝e doskonale zabezpiecza pod∏o˝a przed
wnikaniem wody, posiada zdolnoÊç krycia rys szerokich do
1,6 mm. Wià˝e szybko i skutecznie. Szczególnie polecana
jest do zastosowaƒ  w budownictwie ogólnym: w toaletach,
umywalniach, ∏aêniach, w pomieszczeniach z wpustami
pod∏ogowymi, na balkony i tarasy. Pod∏o˝a pod Ceresit CL 50
mogà stanowiç: beton, jastrychy cementowe, anhydrytowe,
tradycyjne tynki, pod∏o˝a gipsowe, mury wykonane na pe∏nàspoin´, p∏yty gipsowo-kartonowe,gipsowo-w∏óknowe, pod∏ogowezaprawy wyrównujàce oraz ist-niejàce p∏ytki ceramiczne. Przedjej zastosowaniem pod∏o˝e nale˝yzagruntowaç preparatem CeresitCT 17. Pow∏ok´ nanosi si´ w dwóchwarstwach.  Pierwszà p´dzlem a drugà przy pomocy p´dzla lubpacy.

Stara, drewniana pod∏oga potrafi staç si´

utrapieniem lokatorów. Deski upiornie skrzy-

pià przy ka˝dym, drobnym ruchu, w szczeli-

nach pomi´dzy nimi osadza si´ brud prakty-

cznie nie do usuni´cia. Takiego problemu

nie rozwià˝e nawet najbardziej puchaty per-

ski dywan, ani wyk∏adzina PCV. Mo˝na jednak,

przy sprzyjajàcych warunkach, zaproponowaç

klientom zastàpienie starych desek nowiutkà

ok∏adzinà ceramicznà. I to bez koniecznoÊci

zrywania istniejàcego parkietu. 

Zanim podejmiemy si´ tego rodzaju zadania,

najpierw dobrze oceƒmy sytuacj´. Nie wszys-

tkie stare drewniane pod∏ogi mo˝na w ten

sposób „odÊwie˝yç”. Muszà byç one na tyle

stabilne, ˝e  nie wp∏ynà na    montowane

przez nas kolejne warstwy nowej

ok∏adziny. W pierwszej kolejnoÊci nale˝y

wi´c ustaliç, czy deski nie uleg∏y zbyt

du˝ej destrukcji np. pod wp∏ywem czyn-

ników biologicznych, takich jak drewnolu-

bne owady czy grzyby. Wa˝ny jest tak˝e

rozstaw legarów pod deskami, który nie

powinien byç wi´kszy ni˝ 40-50 cm. Deski

nie mogà te˝ zbyt mocno klawiszowaç.

JeÊli ocena wypad∏a pozytywnie - deski nie sà

powa˝nie uszkodzone i skorodowane, a ich

klawiszowanie nie jest na tyle du˝e aby mog∏o

mieç w przysz∏oÊci wp∏yw na znaczne uginanie

si´ kolejnych warstw wierzchnich, mo˝emy

przystàpiç do w∏aÊciwych prac wykonawczych.

Przyklejenie p∏ytek ceramicznych bezpoÊrednio

na deskach by∏oby zbyt ryzykowne. Ka˝da drew-

niana pod∏oga, nawet najmocniejsza, b´dzie pra-

cowaç w takim zakresie, ˝e nie wytrzyma tego

najbardziej elastyczna zaprawa klejàca.

Rozwiàzaniem jest przymocowanie  do desek

p∏yty OSB o gruboÊci minimum 22 mm 

i u∏o˝enie p∏ytek na tak wzmocnionym pod∏o˝u.

Przykr´cone do starej pod∏ogi p∏yty szlifujemy

papierem Êciernym a nast´pnie dok∏adnie odpy-

lamy pod∏o˝e. Teraz jest czas na ich zagrun-

towanie – u˝ywamy do tego nierozcieƒczonego

gruntu Ceresit CN 94. Kiedy grunt wyschnie,

mo˝emy przystàpiç do mocowania p∏ytek.

Najbardziej odpowiednia przy takim charak-

terze prac, b´dzie zaprawa klejàca Ceresit CM

17 Super Flexible. P∏ytki mocujemy metodà

kombinowanà, polegajàcà na tym, ˝e zapraw´

nanosi si´ i na pod∏o˝e i na stron´ monta˝owà

p∏ytki (cienkà, ok. 2mm warstwà). Musimy mieç

na uwadze, ̋ e aby móc zagwarantowaç trwa∏oÊç

ok∏adziny montowanej w takich warunkach,

rozp∏yw zaprawy klejàcej pod p∏ytkà powinien

wynosiç minimum 80%. Ostatnimi czynnoÊcia-

mi glazurniczymi sà oczywiÊcie spoinowanie 

i silikonowanie. Do pierwszej u˝ywamy elasty-

cznej spoiny Ceresit CE 43 aquastatic, a do

drugiej (w miejs-

cach po∏àczenia

Êciany z pod∏ogà

oraz w miejscach

dylatacji) silikonu

Ceresit CS 25 lub

masy poliuretanowej Ceresit CS 29.

W sytuacjach, kiedy przykrywamy p∏ytkami

deski w pomieszczeniach nara˝onych na zawil-

gocenie, takich jak kuchnie czy ∏azienki,

musimy pami´taç o zastosowaniu odpowied-

nich zabezpieczeƒ przeciwwilgociowych.

Wtedy, po zagruntowaniu, uszczelniamy

zaprawà  Ceresit CL 51 lub Ceresit CR 166. 

W miejscu  po∏àczeƒ Êciany z pod∏ogà wtapiamy

dodatkowo taÊm´ uszczelniajàcà Ceresit CL 152.

Pozosta∏à dylatacj´ wype∏niamy silikonem

Ceresit CS 25 lub masà Ceresit CS 29.

Takie za∏o˝enie projektanta, wymusza na nas wykonawcach, zasto-sowanie specyficznej technologii, przeznaczonej w∏aÊnie dopomieszczeƒ mokrych,  które posiadajà wpust wody w pod∏odze.OczywiÊcie z sytuacjà, kiedy nie ma brodzika, spotkaç si´ mo˝emynie tylko w ekstrawaganckiej ∏azience. Jest to rozwiàzanie cz´stostosowane w budynkach u˝ytecznoÊci publicznej, np. w  natrys-kach na basenie, w ∏aêniach, saunach, szpitalach itp. Tradycyjnie ju˝ prace wykonawcze rozpoczynamy od oceny i przygotowania pod∏o˝a. Musi ono byç równe i g∏adkie, mocne,zwarte, nasiàkliwe, suche i wolne od substancji zmniejszajàcychprzyczepnoÊç, takich jak np. t∏uszcze, bitumy, py∏y. Musi równie˝bezwzgl´dnie posiadaç warstw´ spadkowà o nachyleniu 1,5÷2,0% .

Pod∏o˝em mogà byç
tynki cementowe, cementowo-wapienne (wiek powy˝ej 28 dniwilgotnoÊç <4%),
warstwy spadkowe: jastrychy cementowe (wiek powy˝ej 28dni, wilgotnoÊç <4%), wodoodporne, szybkosprawne jastrychyCeresit CN 87, wodoodporne zaprawy posadzkowe Ceresit CN76 i CN 83,

beton (wiek powy˝ej 3 miesi´cy, wilgotnoÊç <4%),mury z cegie∏ i pustaków ceramicznych, wykonane na pe∏nàspoin´ (wiek powy˝ej 3 miesi´cy, wilgotnoÊç <4%).Warstw´ spadkowà zabezpiecza si´ izolacjà przeciwwilgociowàwykonanà z membrany izolacyjnej Ceresit BT 21. Jest to produktsamoprzylepny, dlatego montuje si´ jà bez trudu, pami´tajàc, i˝

nale˝y wywinàç jà na Êciany do planowanej wysokoÊci wierzchniejwarstwy jastrychu dociskowego. Nast´pnie na zabezpieczanejpowierzchni uk∏ada si´ w∏óknin´ odsàczajàcà o du˝ej prze-puszczalnoÊci, np. poliestrowà o gramaturze 300 g/m2 która maodprowadzaç ewentualne przecieki wody do wpustówpod∏ogowych. Mo˝na tu, wymiennie, zastosowaç równie˝ mat´drena˝owà stosowanà w rozwiàzaniach tarasowych. Warstw´noÊnà dla posadzki stanowiç b´dzie dylatowany jastrych gruboÊciod 45 do 80 mm (jeÊli montowane b´dzie ogrzewanie pod∏ogoweminimalnà gruboÊç jastrychu nale˝y zwi´kszyç co najmniej o Êred-nic´ przewodów grzejnych) „p∏ywajàcy” na izolacji termicznej(akustycznej). Do wykonania jastrychu najlepiej jest u˝yç zaprawyCeresit CN 87. Suchy jastrych izolujemy dwusk∏adnikowà, elasty-cznà pow∏okà uszczelniajàcà Ceresit CL 50, Ceresit CL51 lubzaprawà  Ceresit CR 166. W naro˝ach Êcian, w po∏àczeniach Êcianz posadzkà, w miejscach dylatacji warstw´ uszczelniajàcà wzmac-niamy taÊmà Ceresit CL 152. 
W miejscach, w których na skutek mo˝liwych odkszta∏ceƒpod∏o˝a, warstwa uszczelniajàca mog∏aby ulec uszkodzeniu,

nale˝y stosowaç dodatkowe elementy wzmacniajàce. Takimimiejscami sà: dylatacje, naro˝a Êcian, po∏àczenia Êcian z posadzkà, wpusty pod∏ogowe, przejÊcia instalacyjne, a tak˝e ist-niejàce lub przewidywane p´kni´cia pod∏o˝a. Elementy wzmac-niajàce sà elastyczne, wodoszczelne, wytrzyma∏e na rozciàganiei nie ulegajà procesom starzenia. Do uszczelniania wpustów s∏u˝àspecjalne ko∏nierze Ceresit CL 56 i CL 57. 
Elementy wzmacniajàce umieszcza si´ mi´dzy warstwamipow∏oki uszczelniajàcej. Na przygotowane pod∏o˝e nale˝ywst´pnie nanieÊç pierwszà warstw´ pow∏oki Ceresit CL 50,przy∏o˝yç element wzmacniajàcy, docisnàç i cienko pokryç mate-ria∏em uszczelniajàcym. W ko∏nierzach wycina si´ otwory niecomniejsze ni˝ zewn´trzny obrys rury czy wpustu pod∏ogowego. W przypadku uszczelniania dylatacji, element  wciska si´ w szczelin´ i formu∏uje zag∏´bienie zapewniajàce mo˝liwoÊçodkszta∏ceƒ. Gdy na pod∏o˝u wyst´pujà liczne rysy, warstw´uszczelniajàcà mo˝na w analogiczny sposób wzmocniç siatkà z w∏ókna szklanego, stosowanà w metodzie lekkiej-mokrejociepleƒ Êcian zewn´trznych budynków.

Dopiero na tak przygotowanym pod∏o˝u mo˝emy rozpoczàçprzyklejanie p∏ytek, koniecznie antypoÊlizgowych! Mocujesi´ je zaprawà Ceresit CM 16. Najlepiej, jeÊli wymiary p∏ytekw takim miejscu  nie przekraczajà 35 x 35 cm. Teraz czas naspoiny. Przerwy miedzy p∏ytkami Êciennymi wype∏niamyzaprawà Ceresit CE 40 aquastatic ( dopuszczalna szerokoÊçspoin od 2 do 5 mm.). Na posadzce stosujemy uelastycznionàzaprawà do spoinowania Ceresit CE 43 aquastatic. W jej przy-padku dopuszczalna szerokoÊç wype∏nienia wynosi od 5 do 20

mm, zale˝nie od wielkoÊci p∏ytek. W naro˝achÊcian, w po∏àczeniach Êcian z posadzkà, w miej-scach dylatacji, przejÊç instalacyjnych, wpustówpod∏ogowych i przy urzàdzeniach sanitarnychspoiny wype∏nia si´  trwale elastycznym siliko-nem Ceresit CS 25. 
Architekci przeÊcigajà si´ w projektowaniu coraz to bardziej wymyÊlnych ∏azienek. A my glazurnicy – chcàc
nie chcàc musimy ich pomys∏y wcielaç w ˝ycie. Coraz cz´Êciej, tradycyjne kabiny prysznicowe 
z brodzikiem, zast´powane sà budowanymi ze Êcianek gips – kartonowych, albo kostek luksferów, orygi-
nalnymi w formie konstrukcjami. W wielu takich przypadkach architekci, z przyczyn estetycznych, rezygnu-
jà z brodzika, projektujàc wylot wody bezpoÊrednio w posadzce ceramicznej.

Izolacja przeciwwilgociowa
Zabezpiecza elementy budynku (np. strop,Êciany) przed wodà nie wywierajàcà ciÊnieniahydrostatycznego (ciÊnienie wywierane przezciecz pod wp∏ywem jej w∏asnego ci´˝aru). 

Klasy nara˝enia na zawilgoceniePomieszczenia nara˝one na zawilgoceniepowinny byç w taki sposób izolowane, abyoddzia∏ywanie wody, wilgoci czy innychchemicznych, fizycznych lub biologicznychczynników nie powodowa∏o ˝adnegozagro˝enia, niedopuszczalnych obcià˝eƒ czyodkszta∏ceƒ. Wyró˝nia si´ nast´pujàce klasynara˝enia na zawilgocenie:I klasa:
Dzia∏anie wilgoci jest czasowe i krótkotrwa∏e,g∏ównie w postaci rozprysków wody. Sà to wi´ckuchnie, ∏azienki i toalety w budownictwiemieszkaniowym. W pomieszczeniach tych niestosuje si´ wpustów pod∏ogowych, posadzki sàpoziome, w kabinach natryskowych zamon-towane sà brodziki pod∏àczone bezpoÊredniodo instalacji kanalizacyjnej.II klasa nara˝enia na zawilgocenieTu dzia∏anie wilgoci jest d∏ugotrwa∏e lubsta∏e, po∏àczone ze swobodnym sp∏ywaniemwody bez wywo∏ywania ciÊnienia hydrostaty-cznego. Posadzki muszà mieç wi´c ufor-mowane spadki. Do tej klasy zalicza si´ natry-ski bez brodzików (czyli z wpustamipod∏ogowymi), ∏aênie, pomieszczenia zmy-wane bie˝àcà wodà, mokre pomieszczeniatechnologiczne.

III klasa nara˝enia na zawilgocenieCharakteryzuje elementy poddawane dzia∏aniuwarunków atmosferycznych, takie jak tarasy,balkony, loggie, galerie komunikacyjne.IV klasa nara˝enia na zawilgocenieW przypadku tej klasy, dzia∏aniu wilgocitowarzyszà oddzia∏ywania substancjichemicznych (np. surowców produkcyjnych)lub zwi´kszone obcià˝enia mechaniczne (np.intensywny ruch pieszych, pojazdów,stosowanie myjek ciÊnieniowych i maszynczyszczàcych). Taka klas´ spotyka si´ w pomieszczeniach produkcyjnych (np. browarach, mleczarniach, farbiarniach,papierniach itp.), laboratoriach, zak∏adachchemicznych, pomieszczenia technolo-

gicznych (np. akumulatorniach), maga-zynowych (np. w przetwórniach spo˝yw-czych),  kuchniach zbiorowego ̋ ywienia, myj-niach itp.

Mokre pomieszczenie technologiczne To taki rodzaj nara˝onego na zawilgoceniepomieszczenia, w którym u˝ytkowanie wodyjest na tyle intensywne, ˝e do jej odpro-wadzenia niezb´dne sà: nachylenie posadzkioraz system powierzchniowych koryt,kanalików czy wpustów pod∏ogowych.

Nachylenie posadzki
Uzyskuje si´ je dzi´ki warstwie spadkowej,wykonanej bezpoÊrednio na stropie (nast´pnewarstwy majà ju˝ jednakowà gruboÊç). Mo˝natez je osiàgnàç poprzez zró˝nicowanie gruboÊ-ci jastrychu. Nachylenie posadzki umo˝liwiapowierzchniowe odprowadzanie wody dokoryt czy wpustów pod∏ogowych. Zalecane i jednoczeÊnie optymalne nachylenie posadz-ki z p∏ytek ceramicznych wynosi 1,5÷2,0%.Mniejsze nachylenie powoduje wolniejszesp∏ywanie wody i okresowe powstawanieka∏u˝. Wi´ksze mo˝e z kolei utrudniaç swo-bodne poruszanie si´ pieszych i pojazdów.

Paroizolacja
Chroni przegrody ( Êciany, sufity, pod∏ogi) lubniektóre ich warstwy, przed wnikaniem parywodnej. Para wodna ma wi´ksze ciÊnienie potej stronie przegrody, po której panuje wy˝szatemperatura i wy˝sza wzgl´dna wilgotnoÊçpowietrza. JeÊli przegrody majà niewielkiopór dyfuzyjny, wtedy para, dà˝àc do wyrów-nania ciÊnieƒ, wnika w przegrod´ i tam ulegakondensacji. Skropliny pary wodnej mogàpowodowaç zawilgocenie przyleg∏ychpomieszczeƒ lub elewacji.

Pomieszczenia nara˝one na zaw-ilgocenie
To te pomieszczenia, w których okresowo lubciàgle panuje podwy˝szona wilgotnoÊçpowietrza, wyst´puje woda lub mo˝e si´ onapojawiç w zwiàzku z istniejàcymi instalacjamiczy  urzàdzeniami. W budownictwiemieszkaniowym sà to: ∏azienki, toalety, a tak˝ekuchnie. W budownictwie ogólnym sà to

∏aênie, sauny, natryski, ust´py, umywal-nie, szatnie, przebieralnie, pral-
nie i suszarnie. 

PrzejÊcie instalacyjne
Miejsce w którym przewody instalacji (np.wodno-kanalizacyjnej, CO, gazowej, elekt-rycznej, wentylacji) przechodzà poprzez prze-grod´ pomieszczenia.

Warstwa uszczelniajàca
Chroni pod∏o˝a, na których póêniej przykle-jane sà p∏ytki ceramiczne. W okreÊlonychwarunkach, warstwa uszczelniajàca mo˝epe∏niç rol´ izolacji przeciwwilgociowej. JeÊli w pomieszczeniu znajdujà si´ wpusty pod∏o-gowe uznaje si´, ̋ e warstwa uszczelniajàca niestanowi wystarczajàcego zajàcego zabezpie-czenia. Wykonuje si´ wtedy dodatkowà izo-lacj´ przeciwwilgociowà. Takie asekuracyjnezachowanie zapewni  d∏ugoletnià i bezpro-blemowà eksploatacj´ i zminimalizujeryzyko ponoszenia ogromnych nak∏adówna ewentualne naprawy.

Warstwa uszczelniajàca ogranicza równie˝powstawanie wykwitów (przebarwieƒ) naspoinach pomi´dzy p∏ytkami ceramicznymi.Powstawanie wykwitów, pomijajàc przypadkinieprawid∏owego zastosowania materia∏ówdo spoinowania, zwià-
zane jest z cyklicznym
wsiàkaniem i odparo-
wywaniem wody za-
wierajàcej rozpusz-
czone substancje.

Wpust 
pod∏ogowy
Urzàdzenie umo˝li-
wiajàce odprowa-
dzenie wody z po-
sadzki przez warstwy
pod∏ogi. Wpust taki
powinien zapewniaç
szczelnoÊç po∏àczeƒ 
i ∏atwe czyszczenie,
posiadaç kratk´ Êcie-
kowà oraz syfon.

To  s i ´  m o ˝ e  p r z y d a ç !Wodoszczelna pow∏oka uszczelniajàca
Ceresit CL 50

Tym razem przypominamy definicje poj´ç zwiàzanych z pracami HYDROIZOLACYJNYMI.  Przydadzà si´ 
na pewno, bo prac, w których przed uk∏adaniem p∏ytek, trzeba uszczelniç pod∏o˝e, coraz wi´cej na rynku. 

J´czàce i skrzypiàce stare,  

drewniane pod∏ogi mo˝na

zastàpiç  nowiutkimi  p∏ytkami. 

I to bez zrywania desek...

UWAGA!

W przypadku zbyt du˝ego ugi´cia p∏yty OSB

wynikajàcego z silnego klawiszowania desek,

jeÊli nieprawid∏owo zamocujemy p∏yty, lub

u˝yjemy p∏yt o gruboÊci mniejszej ni˝ 22 mm,

jeÊli szczególnie nie zadbamy o dobór w∏aÊci-

wych, elastycznych materia∏ów, albo pominie-

my jakiÊ etap prac, mo˝e doÊç szybko dojÊç do

awarii, w szczególnoÊci: 

- odspajania si´ p∏ytek od pod∏o˝a

- odspajania si´ p∏ytek od warstwy kleju

- p´kania i wykruszania si´ spoiny

- efektu skrzy-

pienia”pod∏ogi

Tradycyjne kabiny prysznicowe wychodzà z mody. Zast´pujà je oryginalne konstrukcje z odp∏ywami wody umieszczonymi bezpoÊrednio w posadzce.
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Ceresit CM 17 STOP DUST to prze∏omowy produkt, który Êmia∏o mo˝na nazwaç punk-

tem zwrotnym w historii naszej profesji. Remont bez wsz´dobylskiego py∏u i kurzu?

Przecie˝ to brzmi absurdalnie i niewykonalnie! A jednak! Dzi´ki specjalistom z firmy

Henkel, marzenie wielu z nas sta∏o si´ rzeczywistoÊcià!

Czy wiecie, ˝e ˝eby  „rozmawiaç przez

internet” niekoniecznie trzeba byç nawet

posiadaczem komputera? Cz´Êç rozwià-

zaƒ ni˝ej opisanych b´dzie jednak tego

wymaga∏a. Bezwzgl´dnie niezb´dne jest

oczywiÊcie: 

STA¸E ∏àcze internetowe 
¸àcza typu dial-up, nie wydajà si´

op∏acalne do wykorzystania VoIP.

Teoretycznie jest mo˝liwoÊç rozmów przy

u˝yciu ∏àcza o przepustowoÊci 64 kb/s  jed-

nak, aby nie czuç dyskomfortu

zwiàzanego z odczuciem „d∏awienia”,

warto zainwestowaç w min. 256 kb/s. Przy

wyborze nale˝y si´ upewniç, ˝e parametr

ten dotyczy zarówno pr´dkoÊci pobiera-

nia jak i wysy∏ania (download i upload).

Cz´sto spotykane sà ∏àcza asymetryczne,

gdzie parametr okreÊlajàcy download jest

du˝o wi´kszy ni˝ upload. W korzystaniu 

z telefonii internetowej wa˝ne sà obydwa,

poniewa˝ rozmawiajàc wysy∏amy

(mówimy) i pobieramy (s∏uchamy) dane.

Wybór dostawców tej us∏ugi jest dziÊ bard-

zo szeroki – od Neostrady, którà oferuje TP

S.A. poprzez Neti´, us∏ugi operatorów

telewizji kablowej, na lokalnych sieciach

osiedlowych koƒczàc.

Pami´tajmy, ˝e jeÊli jednoczeÊnie – roz-

mawiamy i  intensywnie korzystamy 

z komputera,  jakoÊç rozmowy mo˝e si´

mocno obni˝yç. Aby tego uniknàç nale˝y

zawczasu pomyÊleç o lepszym ∏àczu.

Pierwszà metodà na prowadzenie roz-

mowy przez VoIP sà:

Komunikatory internetowe
JeÊli mamy sta∏y dost´p do komputera, 

i co wi´cej  – osoby z którymi chcemy roz-

mawiaç, równie˝ majà go zawsze pod

r´kà -  mo˝emy rozmawiaç zupe∏nie 

za darmo. Nawet z osobami po drugiej

stronie oceanu. 

Wystarczy wybraç spoÊród jednego 

z dost´pnych komunikatorów (najpopu-

larniejsze to: Skype - www.skype.com,

Tlenofon - www.tlenofon.pl lub us∏uga od

Gadu – Gadu, Nag∏os – www.naglos.pl),

prosty program, który instalujemy na

swoim komputerze po pobraniu ze strony

operatora. Instalacja zazwyczaj odbywa

si´ w intuicyjny i przyjazny u˝ytkow-

nikowi sposób. Kolejnym krokiem jest

za∏o˝enie w∏asnego konta, które pozwoli

nam zaistnieç w ramach sieci odpowied-

niego operatora. S∏u˝y do tego prosty for-

mularz. Im wi´cej danych podamy, tym

∏atwiej innym u˝ytkownikom b´dzie nas

odnaleêç. Wybieramy swój „nickname”,

czyli unikalnà nazw´, pod którà chcemy

byç widziani w sieci. Je˝eli osoba, z którà

mamy rozmawiaç posiada konto 

w ramach sieci naszego komunikatora,

wystarczy wyszukaç jej numer (lub wpisaç

go, jeÊli jest nam znany) i ju˝ mo˝emy roz-

mawiaç za darmo, ka˝dego dnia, o ka˝dej

porze dnia i nocy. Sposób rozmowy

równie˝ mo˝emy wybraç: mikrofon 

i s∏uchawki albo tradycyjny aparat telefon-

iczny pod∏àczany do portu USB. Obydwa

rozwiàzania to koszt kilkudziesi´ciu

z∏otych. 

Korzystajàc z komunikatora, mo˝emy roz-

mawiaç równie˝ z osobami „spoza sieci” ,

czyli posiadaczami numerów sieci

stacjonarnej lub komórkowej. Za te po∏à-

czenia b´dziemy ju˝ co prawda musieli

p∏aciç, jednak stawki te sà niezwykle

konkurencyjne. Np. w komunikatorze

Nag∏os, 1 min po∏àczenia do USA to koszt

0,07 z∏ (7 groszy), 1 min do Wielkiej

Brytanii na numer stacjonarny – kosztuje

8 groszy, a 1 min na numer kom. 96

groszy.  Nie ponosimy tutaj tak˝e ̋ adnych

kosztów zwiàzanych z abonamentem.

Op∏aty za po∏àczenia przewa˝nie dokonu-

jemy w systemie pre-paid, podobnie jak 

w telefonach na kart´. Operatorzy dajà

nam mo˝liwoÊç p∏atnoÊci kartà kredy-

towà, przelewem, zakupu zdrapki lub

kodu w sklepie lub automacie. Nie warto

korzystaç z oferty p∏atnoÊci sms'em,

poniewa˝ jest to zazwyczaj najdro˝sza 

z metod. Billingi za wykonane po∏àczenia

oglàdamy w sieci, czyli on-line.

Oprócz oferowania darmowych, lub

tanich rozmów, operatorzy komunika-

torów przeÊcigajà si´ w ofercie dodat-

kowych us∏ug. I tak, za ich poÊrednictwem,

mo˝emy skorzystaç:

z mo˝liwoÊci odbierania po∏àczeƒ 

ze zwyk∏ych telefonów

z us∏ugi poczty g∏osowej

z przekazywania po∏àczeƒ na inny

numer

z wysy∏ania sms'ów bezpoÊrednio z ko-

munikatora

z oryginalnych sygna∏ów (np. s∏ysza-

nych przez oczekujàcych na po∏àczenie

lub s∏yszalnych przez tych do których

dzwonimy)

z mo˝liwoÊci przypisania w∏asnego nr

stacjonarnego do numeru komunikatora

Uwaga!  Korzystajàc z oferty niektórych

sieciowych operatorów nie b´dziemy mieli

mo˝liwoÊci dodzwonienia si´ na numery

alarmowe, ze wzgl´du na utrudnienie 

w lokalizacji miejsca, z którego telefonuje-

my. Brak pràdu z kolei oznacza brak

jakiejkolwiek mo˝liwoÊci wykonywania

po∏àczen!

Kolejnà metodà na wykorzystanie VoIP 

i oszcz´dzania na rachunkach telefon-

icznych, jest u˝ycie… 

Numeru dost´powego
Aby korzystaç z tego rodzaju us∏ugi,

podobnie jak w przypadku komunikatora,

pierwszym krokiem jest za∏o˝enie konta 

u operatora (np. www.hopin.pl). Po∏à-

czenia, które b´dziemy wykonywaç b´dà

po prostu je obcià˝a∏y. Aby zadzwoniç,

musimy wybraç numer dost´powy

przekazany przez operatora, a nast´pnie

numer docelowy. Np. aby zadzwoniç pod

nr YYYYYYYYYY w USA, wpisujemy

0391396199pxxxxpYYYYYYYYYY, gdzie: 

0391396199 to ogólnopolski numer

dost´powy hopin.pl,

p to pauza którà wybieramy najcz´Êciej

poprzez d∏u˝sze naciÊni´cie klawisza #, 

xxxx to numer PIN, który otrzymamy

od operatora, aby podnieÊç bezpie-

czeƒstwo naszego po∏àczenia

YYYYYYYYYY to numer docelowy

Jak to wyglàda cenowo? P∏acimy stawk´

po∏àczenia lokalnego plus op∏at´ pobie-

ranà przez operatora VoIP. Np. po∏àczenie

z telefonem komórkowym w Orange 

w USA b´dzie nas kosztowaç 0,48 z∏

(po∏àczenie lokalne) plus 0,07 z∏ (op∏ata dla

operatora VoIP). 

W nast´pnym numerze PROFI, opiszemy

kolejne sposoby na obni˝enie kosztów

poniesionych na pogaduszki, czyli wyko-

rzystanie bramki VoIP, u˝ycie telefonu

wykorzystujàcego sieç Wi-Fi  i sposoby

„kombinowane” czyli ∏àczàce ró˝ne

metody.

Prac´ przede wszystkim nale˝y sobie u∏atwiaç. JeÊli zamiast trzech

produktów, mo˝emy pos∏u˝yç si´ jednym, i to w dodatku niezwykle

skutecznym, to chyba warto przemyÊleç jego wdzi´czny udzia∏ 

w naszych codziennych, zawodowych zmaganiach.

Wszechstronnà pomoc zapewnia nowy na polskim rynku produkt, który idealnie

wpisuje si´ w potrzeby wszechstronnych wykonawców. Ceresit FT 101 uszczelnia,

klei oraz wype∏nia i ka˝dà z tych czynnoÊci wykonuje tak samo Êwietnie! Posia-

da przy tym cechy, które stawiajà go znacznie wy˝ej, ni˝ powszechnie stosowane

uszczelniacze. Nowy materia∏ Ceresit jest bardzo elastyczny i nie kurczy si´ nawet

w niskich temperaturach. Wykazuje, w przeciwieƒstwie do zwyk∏ych uszczelnia-

czy poliuretanowych, idealnà przyczepnoÊç do wilgotnych pod∏o˝y, jest przy tym odporny na zabrudzenia i dzia∏anie promieni

UV. Mo˝e byç malowany, a to z kolei sprawia, i˝ mo˝e mieç niemal nieograniczonà iloÊç zastosowaƒ jako uszczelniacz. Cere-

sit FT 101 posiada zezwolenie PZH na kontakt z woda pitnà, co z kolei znacznie poszerza jego zakres zastosowan jako silikon.

Jest wodoodporny, posiada neutralny zapach, ∏atwo usuwa si´ jego pozosta∏oÊci. Prace z nim uprzyjemniaja jego doskona∏e

w∏aÊciwoÊci robocze. Jest bardzo ∏atwy w dozowaniu (nawet w niskich temperaturach a kartusz w którym si´ znajduje jest

odporny na deformacje.

Ceresit FT 101 to kolejny produkt firmy Henkel z unikalnà formu∏à FLEXTEC. Jest to opatentowana, innowacyjna, niezwykle

nowoczesna technologia na bazie polimerów, która gwarantuje doskona∏e efekty uszczelniania i klejenia.

Wszechstronny dla wszechstronnych!

Internet pomaga nam niemal w ka˝dej dziedzinie ̋ ycia, nie mog∏o wi´c go zabraknàç przy okazji tak powszechnie wykony-
wanej czynnoÊci jak telefonowanie. Co prawda od momentu, kiedy okaza∏o si´, ˝e g∏os mo˝na przesy∏aç za pomocà ∏àczy
internetowych up∏yn´∏o ju˝ kilkanaÊcie lat, ale wydaje si´, ˝e w∏aÊnie teraz,  technologia, która umo˝liwia nam tanie roz-
mowy – Voice Over Internet Protocol (VoIP) prze˝ywa prawdziwy rozkwit. Technologia ta wcià˝ w naszym kraju nie jest tak
znana, na ile zas∏uguje. Przyjrzyjmy si´ wiec z uwagà, jak mo˝na praktycznie ja wykorzystaç, gdy˝ znajomoÊç z tà tech-
nologià mo˝e bardzo znacznie wp∏ynàç na kszta∏t naszych telefonicznych rachunków. 

tanie rozmowy przy uzyciu globalnej sieci
.

Zaprawa Ceresit CM 17 STOP DUST s∏u˝y do mocowania p∏ytek

ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) 

na pod∏o˝ach odkszta∏calnych. Spe∏nia wymogi normy EN 12004

dla zapraw elastycznych C2 TE. Jej w∏aÊciwoÊci zapewniajà elasty-

czne po∏àczenie z pod∏o˝em i przenoszenie napr´˝eƒ Êcinajàcych

pomi´dzy p∏ytkà a pod∏o˝em. Dlatego CM 17  STOP DUST polecana

jest do mocowania p∏ytek na wiotkich Êciankach dzia∏owych,

ogrzewanych pod∏ogach, elewacjach, tarasach i balkonach, 

a tak˝e w nieckach basenowych i technologicznych zbiornikach 

na wod´. Wysoka przyczepnoÊç zaprawy sprawia, ̋ e zalecana jest

ona do p∏ytek o nasiàkliwoÊci < 3%, np. gresowych oraz do

mocowania p∏ytek na pod∏o˝ach krytycznych: istniejàcych

p∏ytkach, mocnych i dobrze przyczepnych pow∏okach malarskich,

pod∏o˝ach gipsowych, anhydrytowych, betonie komórkowym.

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wst´pnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zu˝ycia: do 2 godz.

Spoinowanie: po 24 godz.

PrzyczepnoÊç (wg normy PN-EN 12004):

- poczàtkowa: _ 1,0 MPa,

- po zanurzeniu w wodzie: _ 1,0 MPa,

- po starzeniu termicznym: _ 1,0 MPa,

- po cyklach zamra˝ania i rozmra˝ania: _ 1,0 MPa

OdpornoÊç na temperatur´: od -30°C do +70°C

Koniec z brudnym baga˝nikiem, zakurzonymi kombinezonami, py∏em we w∏o-

sach i w gardle, koniec z odkurzaniem po ka˝dym przemieszaniu zaprawy. 

Od teraz zawsze mo˝emy zdecydowaç si´ na prac´ w naprawde eleganckich

warunkach. A wszystko za sprawa nowego produktu – zaprawy Ceresit CM 17

STOP DUST, która niebawem pojawi si´ na rynku.

Opracowanie receptury takiego produktu by∏o niema∏ym wyzwaniem.

Wyeliminowanie pylenia mog∏o obyç si´ jedynie przez dodanie do sk∏adu

specjalnych dodatków, których zadaniem jest zwiàzanie luênych

drobin cementu, odpowiedzialnych za efekt pylenia. Do tej pory

takie eksperymenty koƒczy∏y si´ zazwyczaj tym, ˝e choç udawa∏o

si´ ograniczyç pylenie, traci∏y na tym wa˝ne parametry tech-

niczne zaprawy, takie jak przyczepnoÊç, czy te˝ sp∏yw.

Opracowana przez ekspertów z firmy Henkel wysokoelastycz-

na zaprawa klejàca Ceresit CM 17 STOP DUST, to pierwsza na

polskim rynku zaprawa do klejenia p∏ytek, którà u˝ytkuje

si´ bez efektu pylenia, przy zachowaniu najwy˝szych para-

metrów technicznych produktu. Wysokie parametry przy-

czepnoÊci w ró˝nych warunkach wiàzania i badania

próbek, minimalny sp∏yw a przede wszystkim wysokie

wartoÊci odkszta∏ceƒ poprzecznych (decydujàce o elasty-

cznoÊci) pozwalajà zaliczyç jà do klasy C2TE S1 

(wg Normy PN EN:2007).

Specjalna kombinacja dodatków, dobór ich iloÊci,

nowatorski sposób ich aplikacji (natryskiwania) pod-

czas samego procesu produkcji zaprawy,

zaowocowa∏y produktem, który pod wzgl´dem

parametrów technicznych odpowiada naj-

wy˝szym standardom. A dodatkowo, spe∏nia kry-

terium nieosiàgalne do tej pory dla innych pro-

duktów – nie pyli.
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A to ciekawe...
Czy wiesz, ˝e.....Najg∏upszy napad ÊwiataSàd w Melbourne wyda∏ we wtorek wyrok w sprawie wyjàtkowo nieudolnego napadu, którego

jedynym ∏upem by∏a torba pe∏na bu∏ek, a ofiarà - sama sprawczyni, przez pomy∏k´ postrzelona

przez swego wspólnika w poÊladki.Para rabusiów - 38-letni Benjamin Jorgensen i 36-letnia Donna

Hayes - napad∏a w prima aprilis zesz∏ego roku na jednà z restauracji w Melbourne. Zabrali torb´,

która, jak sàdzili, zawiera∏a utarg. W rzeczywistoÊci by∏y w niej bu∏ki. Ich pecha dope∏ni∏ przypad-

kowo oddany przez m´˝czyzn´ strza∏, którym trafi∏ wspólniczk´ w poÊladki.S´dzia nazwa∏ nieudol-

nych przest´pców "parà g∏upców", a ich skok - "kompletnym fiaskiem". Wyda∏ jednak ca∏kiem

powa˝ny wyrok - osiem lat wi´zienia dla Hayes i siedem dla Jorgensena.Zakupy zarzewiem choróbZakupy nie sà najlepszym sposobem na zimowà chandr´, gdy˝ mo˝na dodatkowo nabawiç si´ choroby -

wirus grypy mo˝e przetrwaç na banknotach nawet dwa tygodnie - dowodzà szwajcarscy naukowcy.

Badanie przeprowadzili naukowcy z genewskiego University Hospital. Chcieli sprawdziç, czy wirus grypy

mo˝e byç przenoszony przez miliony banknotów, które sà w obiegu - pisze gazeta "Le Temps".Ka˝dego

dnia w Szwajcarii w∏aÊciciela zmienia od 20 do 100 mln banknotów. U˝ywane banknoty badacze

pozostawili przez pewien w pokojowej temperaturze. W wi´kszoÊci przypadków wirus przetrwa∏ jedynie

kilka godzin, ale w przypadku bardziej skoncentrowanych próbek wirusy wytrzymywa∏y kilka dni. Sklonowana, fluorescencyjnaKlonowana Êwinia, której geny zmieniono w taki sposób, by Êwieci∏a zielonym fluorescencyjnym Êwiat∏em,

przekaza∏a t´ cech´ swemu potomstwu - poinformowa∏ chiƒski uniwersytet, podkreÊlajàc, ˝e mo˝e to pomóc

w wyhodowaniu Êwiƒ w celu przeprowadzania transplantacji ludzkich organów. Âwinia urodzi∏a 11 prosia-

czków, z których dwa majà ryjki, nó˝ki i j´zyki Êwiecàce zielonym fluorescencyjnym Êwiat∏em - informuje

Pó∏nocno-Wschodnia Akademia Rolnicza w Harbinie. Matka prosiaczków by∏a jednà z trzech Êwiƒ, które

urodzi∏y si´ w grudniu 2006 r. po wstrzykni´ciu embrionom proteiny z fluorescencyjnà zielenià.Kosiarz na baniMieszkaniec Nowej Zelandii zosta∏ oskar˝ony o prowadzenie kosiarki po pijanemu - poinformowa∏a niedawno

miejscowa policja. 52-letni Richard Gunn jecha∏ kosiarkà po ulicy miasta Dargaville póênym wieczorem. 

W wydychanym powietrzu mia∏ tyle alkoholu, ˝e przekracza∏o to prawie dwukrotnie dopuszczalny limit. 

Nie mia∏ prawa jazdy, gdy˝ pozbawiono go wczeÊniej. Gunn przyzna∏ si´, ˝e u˝ywa kosiarki do poruszania si´ 

po mieÊcie od czasu, jak straci∏ prawo jazdy. - By∏em przekonany, ˝e to bezpieczne - powiedzia∏ stacji TV One. -

Nawet rowery je˝d˝à szybciej ni˝ kosiarka, która osiàga pr´dkoÊç 8 km/h - podkreÊli∏. Niefrasobliwemu kosia-

rzowi grozi nawet kara wi´zienia. Policja skonfiskowa∏a kosiark´ na 28 dni.Sposób na skuteczne wagary (prawie)Pewien dziesi´ciolatek z Meksyku tak bardzo chcia∏ przed∏u˝yç sobie ferie Êwiàteczne, ˝e posmarowa∏

prawà r´k´ mocnym klejem i przylepi∏ si´ do ∏ó˝ka. Dzi´ki temu trafi∏ do mediów, ale lekcji nie uniknà∏. Gaze-

ty "El Universal" i "Reforma" opisa∏y, jak w poniedzia∏ek rano przez dwie godziny pani Sandra Palacios

usi∏owa∏a odkleiç swego syna za pomocà wody, oleju i zmywacza do lakieru do paznokci. Te Êrodki nie zadzia-

∏a∏y, bo ma∏y Diego u˝y∏ przemys∏owego kleju, który cichaczem wyniós∏ z kuchni. Dopiero pogotowie zdo∏a∏o

go uwolniç i tym samym udaremniç jego plan, by zostaç w swoim ∏ó˝ku i oglàdaç telewizj´. R´ka ch∏opca

znios∏a bez szkody kontakt z klejem. Mniej szcz´Êliwa dla niego by∏a okolicznoÊç, ˝e odlepiono go na tyle 

szybko, by zdà˝y∏ jeszcze do szko∏y.

P∏ytki na schodach
Otrzyma∏em zlecenia na wy∏o˝enie jednych
schodów wewn´trznych p∏ytkami ceramicznymi,
drugich - marmurowymi. Jaka technologi´
naprawczà powinienem zastosowaç, czy wystar-
czy, jeÊli przy takim zakresie prac u˝yj´ standar-
dowej zaprawy klejàcej?

Przed pracami glazurniczymi na schodach, podobnie jak przed
uk∏adaniem p∏ytek w ka˝dych innych warunkach, najpierw nale˝y
oceniç i starannie przygotowaç pod∏o˝e.
Trzeba pami´taç o tym, ˝e w przypadku schodów betonowych
muszà one byç wysezonowane przez minimum 3 miesiàce.
Dopiero po tym okresie czasu mo˝emy przystàpiç do prac przy-
gotowawczych a nast´pnie typowo glazurniczych. Je˝eli na

schodach wyst´pujà nierównoÊci i ubytki, pierwszà czynnoÊcià, na której si´ skupiamy, jest ich wy-
eliminowanie. W przypadku niewielkich odchyleƒ - takich do 5 mm, mo˝na je dzieƒ przed
planowanymi pracami glazurniczymi wyrównaç tà samà zaprawà klejàcà, którà póêniej b´dziemy
mocowaç p∏ytki. W przypadku wi´kszych nierównoÊci, konieczne jest zniwelowanie ich przy u˝y-
ciu szybko twardniejàcej zaprawy Ceresit CN 83. Aby zespolenie zaprawy z pod∏o˝em by∏o mocne
i trwa∏e, wczeÊniej wykonujemy tzw. warstw´ kontaktowà sk∏adajàcà si´ z zaprawy Ceresit CN 83
wymieszanej z wodà i emulsjà kontaktowà Ceresit CC 81. Warstw´ kontaktowà, zwanà tak˝e
warstwà sczepnà, nanosi si´ na pod∏o˝e p´dzlem gdy˝ jej konsystencja (po uprzednim wymiesza-
niu w odpowiednich proporcjach) zbli˝ona jest do konsystencji Êmietany. Po 3 dniach od jej wyko-
nania, mo˝na przystàpiç do dok∏adnego zagruntowania pod∏o˝a. Do tego celu u˝yç mo˝na
gotowego gruntu Ceresit CT 17 lub  koncentratu  Ceresit CN 94.  Schody sà nie tylko bardzo deko-
racyjnym elementem architektonicznym, ale przede wszystkim bardzo wa˝na cz´Êcià ciàgu komu-
nikacyjnego. Dlatego trzeba zawsze braç pod uwag uwag´, ˝e b´dà one,  du˝o bardziej ni˝ inne
domowe pomieszczenia,  nara˝one na obcià˝enie ruchem pieszym. Dlatego sugerujmy klientom,
˝eby wybierajàc p∏ytki na schody, kierowali si´ nie tylko ich urodà, ale tak˝e klasà ÊcieralnoÊ-
ci. Mo˝emy przyjàç, ˝e p∏ytki na schody, powinny mieç minimum 6 klas´ ÊcieralnoÊci. 
Je˝eli na schodach uk∏adaç b´dziemy terakot´, faktycznie do mocowania p∏ytek w zupe∏noÊ-
ci wystarczy podstawowa zaprawa klejàca, czyli Ceresit CM 11.  JeÊli jednak uk∏adamy p∏yt-
ki gresowe konieczne jest u˝ycie  specjalnej zaprawy do gresu – Ceresit CM 12.
Wspomina∏ Pan, ˝e drugie schody wy∏o˝one b´dà p∏ytkami marmurowymi.
Z uwagi fakt, i˝ marmur jest bardzo wra˝liwy na przebarwienia, do jego mocowania nale˝y u˝y-
waç wy∏àcznie szybkosprawnych zapraw klejàcych na bazie na bazie bia∏ego cementu, takich
jak Ceresit CM 15.
Do spoinowania p∏ytek zarówno terakotowych jak i gresowych nale˝y stosowaç spoiny o pod-
wy˝szonych parametrach zarówno na Êcieranie jak i zabrudzenia. Godne polecenia sà spoina
wàska - Ceresit CE 40 i spoina szeroka Ceresit CE 43 Aquastatic.
Miejsca po∏àczeƒ p∏ytek u∏o˝onych poziomo i pionowo (stopnica i podstopnica) wype∏-
nia si´  materia∏em elastycznym takim jak Ceresit CS 25
lub Ceresit CS 29.

Ze wzgl´du na odmiennoÊç funkcji wykony-

wane sà szczeliny dylatacyjne budynków (dylatacje

konstrukcyjne) i warstw powierzchniowych, dylatacje

obwodowe, szczeliny stykowe (technologiczne) oraz

szczeliny pozorne. Poniewa˝ temat jest obszerny, opiszemy dziÊ

jak powinny wyglàdaç oraz zachowywaç si´ dylatacje konstrukcyjne,

warstw powierzchniowych, termiczne i obwodowe. 

Projektujàc uk∏ad szczelin dylatacyjnych nale˝y kierowaç si´ nast´pujàcymi
wytycznymi:
- przy podziale pól dylatacyjnych - ich wymiary d∏ugoÊci (L) i szerokoÊci (B) -

przyjmujemy proporcje zbli˝one do kwadratu lub prostokàta o stosunku

boków L/B ≤ 1,5

- przebiegi szczelin pod∏u˝nych i poprzecznych powinny przecinaç si´ pod

kàtem prostym

- nale˝y unikaç sytuowania szczelin w pobli˝u osi najbardziej obcià˝onych

pasów ruchu lub pól z najwi´kszymi si∏ami skupionymi,

- przy wymiarowaniu pól dylatacyjnych i okreÊlaniu szerokoÊci szczelin dyla-

tacyjnych zawsze nale˝y uwzgl´dniaç zmieniajàca si´ temperatur´ otoczenia. 

DDyyllaattaaccjjee  kkoonnssttrruukkccyyjjnnee  bbuuddyynnkkuu oddzielajà poszczególne cz´Êci jego kon-

strukcji. Opracowane przez projektanta, powinny w tym samym przekroju 

i miejscu, oraz o tej samej szerokoÊci, dzieliç budynek a˝ po pokrycie dachowe. 

DDyyllaattaaccjjee  wwaarrssttww  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh  bbuuddyynnkkóóww sà to dylatacje dzielàce du˝e

powierzchnie pod∏óg na poszczególne pola. Dzielà one warstwy posadzkowe

a˝ do warstwy noÊnej wzgl´dnie do warstwy izolacyjnej, bàdê pokrywajàcej

warstw´ izolacyjnà. Wykonuje si´ je jako pionowe rozci´cie p∏yty przebiega-

jàce przez ca∏à jej wysokoÊç, rozwarcie szczeliny wynosi 15-25 mm. JeÊli przy

ruchu pojazdów naciski kó∏ na p∏yt´ posadzki przekraczajà 40 kN, wówczas

szczeliny dylatacyjne powinny byç dyblowane. W celu umo˝liwienia swobod-

nego przemieszczania wzd∏u˝nego, dybel powinien byç pokryty pow∏okà 

z tworzywa sztucznego, a na koƒcu zaopatrzony w tulej´ zabezpieczajàcà swo-

bod´ wyd∏u˝enia posadzki w kierunku poziomym.

Przyk∏ad rozwiàzania szczeliny dylatacyjnej: 1- tuleja; 2 – pow∏oka z tworzywa; 
3 – masa zalewowa; 4 – elastyczna wk∏adka porowata; 5 – wk∏adka z we∏ny lub styropi-
anu; 6 – warstwa noÊna.
DDyyllaattaaccjjee  tteerrmmiicczznnee wprowadza si´ w celu zabezpieczenia posadzki przed

p´kni´ciami, uszkodzeniami lub zniszczeniami z powodu zmian temperatury.

Odleg∏oÊci mi´dzy dylatacjami i szerokoÊç szczelin zale˝à m.in. od zmian temper-

atury w skali rocznej i dobowej, nas∏onecznienia, sztywnoÊci elementów i wytrzy-

ma∏oÊci materia∏u na rozciàganie. 

Korzystajàc z rozwiàzaƒ systemowych Ceresit, dopuszczalne jest tworzenie pól dyla-

tacyjnych o powierzchni do 20-25m2. Mo˝liwe jest to jeÊli: 

jastrych spe∏nia wszelkie wymogi konstrukcyjne takiego rozwiàzania

jastrych wyposa˝ony jest w pow∏ok´ wodochronnà, usytuowanà bezpoÊrednio

poni˝ej ok∏adziny z p∏ytek

pole dylatacyjne ma kszta∏t figury wypuk∏ej

proporcje boków pola zawierajà si´ w granicach 1:1 -1:2

ok∏adzina ceramiczna podzielona zostanie dylatacjami (fuga wype∏niona kitem

elastycznym) na pola o powierzchni 5-6m2

DDyyllaattaaccjjee  oobbwwooddoowwee zlokalizowane sà wzd∏u˝ elementów konstrukcyjnych 

o zró˝nicowanych obcià˝eniach. Ich zadaniem jest odci´cie p∏yty od wp∏ywu wymu-

szonych odkszta∏ceƒ, pochodzàcych od odmiennie pracujàcej konstrukcji, bàdê te˝

eliminacja skutków oparcia zmiennie obcià˝onej p∏yty, dotykajàcej sztywnego elemen-

tu konstrukcyjnego. Przy jastrychach grzejnych dylatacja brzegowa powinna mieç sze-

rokoÊç minimum 8 mm, a przy d∏ugoÊci pola > 8 m okràg∏o 1 mm na 1 m d∏ugoÊci pola.

Przyk∏ad rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych skrajnych posadzki przy elementach
noÊnych konstrukcji obiektów: 1- pod∏o˝e gruntowe; 2 – warstwa noÊna; 3 – warstwa 
izolacyjno-poÊlizgowa (folia PE); 4 – p∏yta betonowa posadzki; 5 – szczeliny dylatacyjne; 
6 – mur lub podpora s∏upowa.

Nie musi byç pod górk´!

Dylatacja (przerwa dylatacyjna) – to nic innego jak szczelina celowo utworzona w kon-

strukcji architektonicznej. Wydzielone w ten sposób elementy, samodzielnie przenoszà

przewidywane obcià˝enia, odkszta∏cenia i przesuni´cia. Zadaniem dylatacji jest wiec

niedopuszczenie do powstawania niezamierzonych p´kni´ç i zarysowaƒ.

Aby uniknàç od∏amywania naro˝y oraz zminimalizowania ich p´kania, uk∏ad szczelin dylatacyjnych w rzucie poziomym nale˝y
kszta∏towaç w nast´pujàcy sposób:

niew∏aÊciwe ukszta∏towanie szczeliny dylatacyjnej                                          ukszta∏towanie prawid∏owe typu „karo” lub „pierÊcieniowe”


