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Zahtevani večji nakloni podlage od 2 do 2,5% 
Zelo enostaven ukrep, ki veliko pripomore k trajnosti.  
Keramičar redko sam izdela tlak, če pa ga, pa opažam, da se odločajo za večji padec. 
 

Uporaba manjših formatov keramike do 30*30cm 
Kot se je pričakovalo so največji problem trgovci in arhitekti. Se pa rahlo premika na bolje.  

Kar nekaj keramičarjev noče več polagat terase drugače kot s keramiko 30*30. 
 

Priporočena vpojnejša keramika 0,5% do 3% 
Na trgu še vedno ni opaziti klinker keramike in nič ne kaže na bolje. 
 

Priporočene svetle barve keramike. 
Še najlažje se prepriča stranke v izbiro svetle keramike in tudi tu vse več keramičarjev ne sprejema kompromisov.  
 

Odsvetovano polaganje z zamikom in v karo  
Še vedno je premalo zavedanja kako zelo pomemben je pravilen način polaganja. Če je polagano z zamikom ali v karo potem fugirna 
masa, ne glede kako na debelo je, ne more kompenzirati razlike v raztezku podlage in keramike. 
 

Natančna določitev velikosti dilatacijskega polja (od 2 do 5m) 
Opažam občutne premike na bolje, ni pa še striktnega upoštevanja pravil. Tudi zaradi polaganja z zamikom se ne upošteva dovolj pravil 
o dilatacijah, saj so precej bolj vidne, kot v primeru pravokotne razporeditve keramike. 
 

Priporočena uporaba ploščic z drsnim koeficientom R10 
Sam sem vedno prepričal stranke v izbiro R10 keramike, trgovci pa se še vedno ne zavedajo dovolj svoje odgovornosti. 
 

Predpisan letni pregled in vzdrževanje obloge iz keramike 
V večini primerov se keramičarji spomnite, da stranko na to opozorite, to pa je tudi dovolj. Še posebej če je to tudi zapisano na računu. 



Glavni vzrok nastajanja lasastih razpok, ki so posledično vzrok vseh nadaljnjih problemov, je razlika v 
koeficientu temperaturnega dolžinskega raztezka betona in keramike. 

Pri povišanju temperature za 50°C, se 4m betona raztegne za 2,8mm, keramika pa za 1,4mm 

Vendar je velika razlika v raztezanju betona v odvisnosti od njegove sestave in vlažnosti.  

 

Zato upoštevajte navodila za izdelavo betona, ki se čim manj razteza zaradi povišanja temperature, 

 

1. Obvezno je uporabiti beton s čistim apnencem, ne pa dolomitom ali celo kremenom 
 

2. Uporabite minimalno količino cementa, da zadostite zahtevani trdnosti 

 

3. Ne sme se uporabiti cement s primesjo žlindre.  Tak cement ima v imenu oznako S.  

    Primeri : CEM II/B-S 42,5N,                 CEM II/S-LL 42,5R,                     CEM II/A-M (LL-S) 42,5 R 

 

4. Tlak naj bo čim večje debeline. Debelejši tlak se nikoli ne ogreje do take temperature kot tanjši. 
    Posledično zato pride do občutno manjšega raztezka betona. 

 







Ker ima keramika manjši razteznostni koeficient od betona, le ta zaradi večjega krčenja 
pri ohlajanju stiska keramiko.  
 

Fuge so zato pri ohlajanju obremenjene tlačno, pri segrevanju pa natezno. Keramika in 
cementne fugirne mase imajo veliko večjo tlačno trdnost od natezne.  

Zaradi tega prihaja do večine razpok poleti pri raztezanju. 
 

Zato je zelo pomembno, da se keramika polaga pri temperaturah med 20 in 30°C, saj s 
tem zmanjšamo strižne napetosti med njima.   

 

Če imamo 4m dolgo dilatacijsko polje in upoštevamo maksimalno temperaturo 65°C, 

se bo beton raztegnil za 1,36mm več kot keramika lepljena pri 22,5°C 

oziroma za 1,76mm več kot keramika lepljena pri 10°C . 

Torej za točno 30% več. Lepljeno pri 30°C pa skoraj za 60% več. 

 

Z pravilno izbiro temperature vgradnje oziroma otrditve lepila, torej drastično 
zmanjšamo možnost napak. Še posebej priporočam višjo temperaturo vgradnje pri 
temnejši keramiki in na Primorskem. 
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