
Pokládka:

Pokládka do kamenné drtě - vhodné pro chůzi

Pokládka do maltového lože - vhodné i pro pojezd osobních aut

50-55 mm - dlažba

30 mm - drť 4-8 mm (2-5mm)

100 mm - štěrkodrť 0-22 mm

rostlý terén

Správné provedení podkladních vrstev je základ pro kvalitně provedenou stavbu.
Skladbu podkladních vrstev je nutno přizpůsobit geologickým poměrům.
Důležité je dobré odvodnění pláně a spodních vrstev.
Dno výkopu doporučujeme zhutnit válcováním.
Podkladní vrstvu drtě zhutníme vibrační deskou. Vhodným materiálem je drcené kamenivo
frakce 11-22 mm.
Dlažbu klademe do urovnaného drťového lože. Optimální výška je 30mm.
Nejvhodnější je drť frakce 4-8mm (2-5mm)
Při kladení je třeba dbát na dodržení rovnoměrné šířky spár 3-5 mm při pokládce do
drtí. Zapískování spár provedeme křemičitým pískem frakce 0-1mm nebo 0-2mm.

Při pokládce na železobetonovou desku klademe dlaždice na vrstvu mrazuvzdorného
flexibilního stavebního lepidla a tvoříme spáru 8-10mm širokou, kterou vyplníme mrazuvzdornou
spárovací hmotou. Nedochází tak k prorůstání trávy a pronikání vody do spár. Celá dlažba se
stane kompaktnější a prodlužuje se její životnost. Díky technice spárování a následným důkladným
omytím dlažby v okolí spár je vizuální dojem z celé  plochy na velmi dobré úrovni.

Při dláždění teras, balkonů, lodžie či okolo bazénů se nejčastěji využívá pokládka na plastové terče.
Pro tuto pokládku je nutné nejprve připravit podklad a to správným vyspádováním a zaizolováním.
Na tuto izolaci se pokládají terče a ně dlažba. Na krajích je nutné tyto terče rozdělit.
Okraje dlažby se zajišťují proti uvolnění speciálními prvky.
Na terče je vhodné použít dlažbu 40x40/5 či 50x50/6. Dlažbu 60x40/5 ukládat na terče nedoporučujeme.

50 mm - dlažba

100 mm - železobetonová deska

100 mm - drť 11-22 mm

zhutnělý terén

- mrazuvzdorné flexibilní lepidlo
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Pokládka na terče - vhodné pro pokládku na balkony, terasy apod.

50 mm - dlažba

- beton

- plastové či pryžové terče
- izolace


