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Kladenie 
dlažby na dlažbu

Na čo by si nemal zabudnúť:3. Škárovanie

4. Dlažba na poškodenej podlahe

Videonávody  
teraz online na 
hornbach.sk/videonavody

HORNBACH 
projektové návody

S našimi projektmi porastieš. 
Ty máš pracovné odhodlanie, 
my odbornosť na 
www.hornbach.sk/videonavody

Materiál:
 Zakrývacia páska

 Zakrývacia fólia

 Podlahová dlažba

 Separačná izolácia

 Flexibilná škárovacia malta

 Flexibilné lepidlo

 Čistiaci prípravok na dlažbu

 Vyplňovací povrazec

 Základný adhézny náter

 Vyrovnávací krúžok na omietku

 Sanitárny silikón

 Stenové obklady

Náradie:
 Ceruzka

 Vedro

 Dištančné kliny

 Dištančné krížiky

 Rezačka na dlažbu

 Gumová stierka na škárovanie

 Hladidlo na škáry

 Hladiaca lyžica

 Kladivo

 Doska z tvrdej peny

 Kartušová pištoľ

 Lyžica

 Chránič kolien

 Dierovka

 Dávkovacie vedro

 Skrutkovač

 Hubka

 Hladidlo s gumovou hubou

 Valček na základný náter

 Vodováha

 Špirálové miešadlo

 Uhlová brúska

 Skladací meter

Pred vyškárováním musíš vybrať všetky 
dištančné kliny a dištančné krížiky zo škár. 
Dbaj tiež na to, aby v škárach nebolo žiadne 
škárovacie lepidlo. Pri škárovaní je potom 
najlepšie použiť flexibilnú škárovaciu maltu 
v požadovanej farbe. Tú môžeš použiť na 
dlažbu aj na obklady, ak budeš chcieť mať 
škáry s rovnakou farbou. Škárovaciu maltu 
potom rozmiešaj v čistej nádobe. Na 
odmeranie množstva vody sú k dispozícii 
dávkovacie vedrá. Počas zrenia (približne  
3 minúty) nanes škárovaciu maltu lyžicou 
na hladidlo na škáry a pomocou neho na 
plochu určenú na obloženie. Škárovaciu 
maltu roztieraj po ploche vždy diagonálne 
voči dlažbe tak, aby boli škáry vyplnené 
rovnomerne a aby sa tak malta nemoh-

la dostať späť von. Po prvom zaschnutí 
môžeš plochu umyť čistou vodou a hubkou. 
Škárovaciu maltu pritom nevymývaj zo 
škár. Po zaschnutí môže na povrchu zostať 
cementový film. Ten potom môžeš otrieť 
čistou tkaninou a plochu vyleštiť. Po vyšká-
rovaní obkladov a dlažby vyškáruj precho-
dové škáry pomocou sanitárneho silikónu. 
Sanitárny silikón je k dispozícii v bežných 
farebných odtieňoch vhodných k škáro-
vacej malte. Dýzu vpredu našikmo prirež  
a zasuň kartušu do kartušovej pištole. 
Silikón nanes vo vrstve s rovnomernou 
hrúbkou. Ak budú škáry príliš hlboké, použi 
ešte vyplňovací povrazec. Ten ušetrí silikón 
a zlepší kvalitu škár. Škáru potom stiahni 
do hladka pomocou hladidla na škáry.

Ak by bolo bezpečné položenie novej dlaž-
by nemožné kvôli trhlinám v podklade, 
polož separačnú izoláciu. Tá bude potom 
oddeľovať novú dlažbu od podkladu. 
Izoláciu prirež na príslušnú veľkosť  
univerzálnym nožom. Potom nanes vrstvu  
flexibilného lepidla lyžicou s ozubením 
4 mm na starú dlažbu a polož separačnú 
izoláciu. Môžeš ju pritlačiť hladkou stranou 
lyžice. Následne nechaj izoláciu odpočívať 
dovtedy, kým lepidlo nestvrdne. Potom na 
izoláciu nanes vrstvu flexibilného lepidla 
a ďalej tiež vrstvu lepidla, a to pomocou 
lyžice s príslušným ozubením. Dlaždice vlož 
do lepidlového lôžka. Po zaschnutí môžeš 
vykonať vyškárovanie bežným spôsobom.

A – starý obklad alebo dlažba
B – flexibilné lepidlo (4mm ozubenie)
C – separačná izolácia
D –  nanesenie flexibilného lepidla do hladka
E –  flexibilné lepidlo (napr. 8mm  

ozubenie pri veľkej dlažbe)
F – nový obklad alebo dlažba

Meradlo náročnosti kladenia dlažby na dlažbu

nízka vysoká

Ako položiť dlažbu na dlažbu >
Návod
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HORNBACH nezodpovedá za nesprávne spracovanie alebo nesprávnu montáž/inštaláciu.

1. Príprava 2. Kladenie dlažby

Klikni. Získaj informácie. 
A pusť sa do práce!

Ďalšie tipy na projekty nájdeš na

www.hornbach.sk
v sekcii „Návody“.

FLEXIBILNÉ 
LEPIDLO

Než začneš s obkladačskými prácami, 
demontuj a odstráň všetky sanitárne objek-
ty a kúpeľňové vybavenie tam, kde sa má 
dlažba položiť. Ak sa má klásť za vykurova-
cími telesami, zlož ich. Nezabudni na kryty 
vypínačov. Pred začatím prác preruš všetky 
príslušné elektrické vedenia. Pri vodovod-
ných vedeniach zavri potrebné uzatváracie 
kohúty, ako sú napr. rohové ventily.  
V prípade potreby vysaď dvere. Pri položení 
dlažby pod dvere potom budeš musieť dve-
re príslušne skrátiť. Všetko, čo nemožno 
odstrániť, ochráň pomocou zakrývacej fólie 
a zakrývacej pásky. 
Pri starej dlažbe ešte skontroluj prítom-
nosť dutých a poškodených miest. Tie zistíš 
poklepaním násadou od kladiva. Ak sa ozve 
dutý zvuk, znamená to, že pod dlaždicou je 
výduť. Takú dlažbu je nutné odstrániť. Na 
kladenie ďalšej vrstvy dlažby na existujúcu 
dlažbu je vhodná iba taká pôvodná dlažba, 
ktorá dobre drží na svojom podklade.

Starú dlažbu dôkladne umy čistiacim  
prípravkom na dlažbu od mastnoty a ďalších 
látok, ktoré na prvý pohľad nie je vidno.  
Ak budú nečistoty naozaj výrazné, môžeš 
na čistenie použiť kefu.
Pozor – stará dlažba má spravidla hlad-
ký, nenasiakavý povrch, preto je nutné  
penetrovať. Základnú vrstvu nanes  
valčekom. Na penetrácii nikdy nešetri,  
v porovnaní s ostatným materiálom je 
to len centová položka. Aby nová dlažba  
bezpečne držala, najmä pri väčších  
formátoch, nanes na starú dlažbu vrst-
vu flexibilného lepidla. Lepidlo môžeš na  
plochu natiahnuť do hladka hladiacou 
lyžicou. Škáry starej dlažby a poškodené 
miesta sa pritom vyrovnajú. Postačí tenká 
vrstva lepidla, t. j. asi 2 mm.

vyzerajú lepšie, ak sa na ne dlažba umiestni 
v symetrickom usporiadaní. Pri spracovaní 
veľkých dlaždíc začni v každom prípade 
odspodu a postupuj rad po rade smerom 
nahor. Maloformátovú dlažbu možno klásť 
takisto od stredu smerom nadol. To má tú 
výhodu, že sú celé dlaždice v určitej výš-
ke a sú tiež úplne rovné. Veľkoformátová  
dlažba je príliš ťažká a kladie sa zospo-
du nahor. Kvôli tomu si ceruzkou vyznač 
na stenu horný okraj prvého radu dlaždíc. 
Smerom dole k podlahe ber do úvahy škáru.

Pred položením novej dlažby si priprav 
všetok materiál a náradie. Jednotlivé 
dlaždice odoberaj striedavo z niekoľkých 
balíkov (spravidla z 3). Tak zaistíš, že na 
hotovej ploche nebude vidno žiadne fareb-
né rozdiely. Na dlažbu sa vzťahuje vždy  
určitá tolerancia odchýlky, aj keď pochádza  
z jednej výrobnej série.
Ak máš v pláne obložiť steny i podlahu, 
mal by si začať stenami. Obraz kladenia 
si naplánuj z hlavného smeru pohľadu. 
Odrezky dlaždíc, teda malé časti, by si 
mal podľa možností začleniť na okraje. 
Plochy, ktoré sú viditeľné ako celok,  

Použi flexibilné lepidlo alebo lepidlo so 
zvýšeným sklzom, ktoré je ideálne pre  
väčšie dlažby. Rozmiešaj ho presne podľa  
údajov od výrobcu špirálovým miešadlom 
na vŕtačke alebo pomocou špeciálneho 
miešadla. Takto rozmiešané lepidlo nechaj 
dozrieť a ešte raz premiešaj. Potom bude 
pripravené na použitie. Pri spracovaní 
lepidla dbaj na to, aby si si pripravil len 
také množstvo, aké budeš schopný spra-
covať za príslušný čas určený na aplikáciu.  
Lepidlo možno spracúvať len určitý čas. 
Príslušný časový údaj nájdeš na obale.

Lepidlo na dlažbu potom nanes hladiacou 
lyžicou s príslušným ozubením na stenu. 
Pri veľkoformátovej dlažbe môžeš lepidlo 
na začiatku naniesť len pre prvú dlaždicu. 
Rýchlo a ľahko tak získaš predstavu o tom, 
ako rýchlo budeš pracovať a či môžeš 
nanášať lepidlo pre 2 alebo 3 dlaždice. 
Ozubenie hladiacej lyžice závisí od veľkosti 
použitej dlažby.

Po položení najspodnejšieho radu môžeš 
postupovať po radoch smerom nahor. Kvôli 
dodržaniu škár môžeš použiť dištančné 
kliny či dištančné krížiky. Profesionál by 
použil skôr dištančné kliny, ponúkajú lepšie 
možnosti vycentrovania.
Úlohou vyžadujúcou šikovnosť je vytvo-
renie otvorov pre vodovodné prípojky či 
vypínače, ak sa nachádzajú na obkladanej 
ploche. Možno ich prípadne vyvŕtať. Je tu 
však potrebná vhodná dierovka na dlažbu. 
Vŕtané miesto si čo najpresnejšie vyznač. 
Buď vezmi skladací meter, presne si zmeraj 
otvor na vyvŕtanie a prenes rozmery na 

dlaždicu, alebo si podrž dlaždicu priamo 
pri rúrke a obkresli si príslušný tvar. 
Potom prilož dierovku a pomaly vŕtaj. 
Pri vŕtaní ochladzuj vodou. Po vytvorení 
otvoru spracuj dlaždicu ako zvyčajne. Ak 
nebude otvor v dlaždici dokonalý, vôbec 
to vo väčšine prípadov nevadí. Príslušné 
miesto prekry krycou rozetou rohového 
ventilu.
Pri pravouhlých výrezoch si môžeš 
vziať na pomoc uhlovú brúsku. Pri práci  
s dlažbou je ideálny malý, praktický 
model. Dlažbu si pri rezaní vždy polož,  
najlepšie na dosku z tvrdej peny.

Potom dlaždicu zatlač do lepidlového lôžka 
a mierne ňou pohybuj, kým nebude správne 
usadená. V prípade, že pracuješ zospodu 
nahor, môžeš do škáry pri podlahe zasadiť 
dva dištančné kliny. Potom prilož na horný 
okraj dlaždice vodováhu a dlaždicu upravo-
vaním dištančných klinov presne vycentruj. 
Pri prirezávaní dlaždice ju polož na  
rezačku a vyrovnaj ju podľa nastaviteľnej 
dorazovej lišty, prípadne môžeš priebeh 
na dlaždici vyznačiť ceruzkou. Dlaždicu po  
prirezaní nalep na stenu tak, aby rezná 
hrana ukazovala smerom k okraju.

Tip
V prípade, že bude 
vypínač sedieť príliš 

hlboko v stene, možno do steny umie-
stniť vyrovnávací krúžok na omietku.  
Pamätaj, že práce na elektrickom 
vedení smie vykonávať iba autorizo-
vaný elektrikár.
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