
Етапи укладання плитки 

1. Підготовка поверхні 

Поверхня, на яку буде укладатися плитка, повинна бути рівною та твердою. Це може бути 

цементна штукатурка або гіпсокартон. 

Звертаємо увагу, що товщина гіпсокартону повинна бути 12,5 мм. 

Якщо це ванна кімната або санвузол, підвальне приміщення або робоча стіна кухні 

(фартух), то рекомендується використовувати вологостійкі плити завтовшки 12,5 мм. 

У приміщення з мінімальною вологістю варто застосовувати прості гіпсокартонні плити 

товщиною 12,5 мм. Категорично не рекомендується використовувати стельові гіпсокартонні плити 

товщиною 9 мм. 

Поверхню для укладання настінної плитки необхідно прогрунтувати та приступати до 

роботи після повного висихання. 

2. Укладання плитки 

Перед укладанням необхідно провести калібрування плитки за розміром з перевіркою 

номера партії та тону, зазначеного на коробці. Не рекомендується використовувати плитку з однієї 

колекції, але різних сортів. 

Перед початком укладання продумується дизайн і формується малюнок (якщо немає 

розробленого дизайн-проекту), плитка розкладається на суху. Рекомендується в першу чергу 

укладати плитку для стін, починаючи з другого ряду, нижній ряд укладається останнім. 

Монтаж плитки виробляється за допомогою спеціальних інструментів (гумовий молоток, 

зубчастий шпатель) та витратних матеріалів (хрестики для плитки, клини). 

3. Нанесення клею 

Нанесення клею на плитку відбувається по всій поверхні не залишаючи пустот. 

Не рекомендується наносити клей відразу більш ніж на 1 м2 поверхні підлоги або стін. 

Плитку вирівнюють за допомогою хрестиків або системи вирівнювання. 

Термін висихання клею становить 24 години. 

4. Затирка плитки  

До затирки плити необхідно видалити міжплиткові хрестики й очистити шви, здійснюється 

на висохлу стіну. Залежно від типу приміщення (ванна кімната, санвузол, підвал) може 

використовуватися затирка з підвищеною стійкістю до адгезії та цвілі, а для сирих приміщень 

рекомендується додатково захищати затирку спеціальними лаками. 

 

Застосування керамічної плитки та керамограніта ТМ Golden Tile у розрізі форматів 

 

Монопороза 100х200, 100х300, 200х300, 250х330, 250х400, 200х500, 300х600 

використовується для облицювання виключно всередині приміщень незалежно від виду покриття. 

Важливо: плитку з сатиновим або матовим покриттям, в силу їх не високу здатність до 



очищення від забруднень, перед укладанням необхідно обов'язково протестувати на здатність 

очищатися від затирки. Якщо після тесту залишаються сліди, рекомендується використовувати в 

місцях стикування малярський скотч. 

 

Керамограніт 250х60 рекомендуємо використовувати виключно для стін всередині та зовні 

будинків, для зовнішнього облицювання камінів, так як він має низькі показники по очищенню від 

забруднень та зносостійкості. 

При облицюванні фасадів необхідно дотримуватися технологічних процесів, властивих для 

цієї категорії робіт. Використовувати сухі та тверді поверхні, попередньо прогрунтовану; 

використовувати клей для зовнішнього застосування (водовідштовхувальний, морозостійкий); 

заповнення швів виконувати матеріалами для зовнішній робіт з повним заповненням швів з метою 

уникнення потрапляння вологи під плитку. 

 

Керамограніт 150х600, 150х900, 198х1198, 300х1200, 300х600, 307х607, 600х1200, 600х600, 

607х607 можливо використовувати як підлогове покриття, так і для стін (для внутрішніх і зовнішніх 

робіт). Завдяки захисному шару (протектору П-2, П-4, П-8, ПЦ-5), плитка має високу ступінь 

зносостійкості, добре очищається від забруднень. Рекомендується для укладання в місцях з високою 

прохідністю (наприклад: виробничі кухні, готелі, виставкові зали та торгові приміщення). 

Лапатовану плитку 4 класу зносостійкості та водопоглинанням до 0,5% застосовується в 

громадських місцях з високим ступенем прохідності: холи, супермаркети, торговельні центри, 

офіси. 

 

Керамограніт форматом 595х595 з прозорим покриттям можна укладати на підлогу та на 

стіну, так як він є морозостійким. Ця плита легко відмивається від забруднень. Однак такий 

керамограніт має більш низький ступінь зносостійкості (3 клас), тому не варто використовувати в 

місцях з високою прохідністю і місцях з великим вмістом абразиву (пісок, бруд). Глянцеву плитку 

рекомендується використовувати всередині приміщень з дбайливим використанням: в квартирах і 

приватних будинках, в приміщеннях з невеликою прохідністю, також її можна застосовувати для 

облицювання фасадів будівель. 

 

Керамограніт 400х400 з протекторним покриттям П-2, П-4, П-8, а також з цукровим 

покриттям має високий ступінь зносостійкості та очищення від забруднень. Рекомендується 

використовувати для внутрішнього і зовнішнього облицювання. 

 

Керамограніт 186х186, 300х300, 400х400 з глазурованою покриттям (глазур М-5) може 

використовуватися укладання на підлогу та на стіни. Варто враховувати, що для такої плитки 

характерні невисокі показники по зносостійкості, тому не рекомендується використовувати в сильно 



прохідних місцях, на сходах і т.д. 

Рекомендації по зовнішній укладці 

Для фасаду не рекомендується використовувати плиту з високим водопоглинанням, щоб 

уникнути руйнування плити при насиченні водою та від температурних перепадів. 

Пропонуємо застосовувати керамограніт з водопоглинанням до 0,5%, з правильною 

технологічною укладкою та застосуванням матеріалів, що мають властивість активного 

водовідштовхування та морозостійкості. 

Радимо укладати плиту під навіс для недопущення льодоутворення, оскільки механічне 

очищення льоду може привезти до утворення мікросколів, а як наслідок - тріщин. 


