
Ghid de punere în operă  
 
Tipuri de suport pentru placare: 
  pereţi exteriori sau interiori din cărămida, BCA sau blocuri din beton, tencuiţi. Grosimea tencuielii se recomandă 

a fi de cel puţin 1,5 cm 
  pereţi exteriori sau interiori din beton, tencuiţi sau nu; 
  sisteme termoizolante: în acest caz se recomandă să se execute dibluirea sistemului indiferent de înăţimea 

construcţiei. De asemenea se recomandă dubla armare. 
  în cazul suprafeţelor cu rezistenţa slabă (ex: tencuiala veche), acestea se vor curăţa temeinic şi li se va verifica 

stabilitatea; 
  placajul ceramic nu se aplică direct pe suprafeţe cu aderenţa slabă de genul suprafeţe vopsite.  

 
Aplicare: 
 
  Aplicaţi un adeziv în pat subţire, flexibil, pentru interior sau exterior. 

Întindeţi adezivul într-un  strat subţire atât pe suprafaţa de placat, cât şi pe 
spatele plăcuţelor, cu ajutorul  
unei gletiere cu dinţi.  
 
 
 
 

  Fixaţi plăcuţele prin apăsare puternică şi mişcare uşoară stânga – dreapta.  
Atenţie: în urma fixării nu trebuie să mai rămână bule de aer în masa 
adezivului.  

 
 
 
 
  Fixaţi câţiva “stâlpi” din loc în loc şi la colţuri, iar între  

aceştia utilizaţi o sfoară. Pentru obţinerea unor rosturi uniforme se mai pot 
folosi tije din plastic, din lemn sau distanţiere. Dimensiunile recomandate 
pentru rosturi sunt de minim10 mm atât vertical cât şi cel orizontal.  
 
 
 

 
 Pentru diversitate şi un aspect inovativ se recomandă folosirea în acelaşi 

timp, aleatoriu, a  placajelor ceramice din mai multe cutii. La colţuri sau la 
începutul rândului se pot folosi jumătăţi de placaj ceramic care se pot obţine 
prin tăiere, cu polizorul unghiular, iar pentru un aspect de zidărie perfectă se 
recomandă utilizarea elementelor de colţ.   
 
 
 
 
 

 Pentru realizarea rosturilor se va folosi chit de rosturi. Pentru a asigura 
impermeabilitatea rosturilor şi implicit a suprafeţei este necesar să se acorde 
o atenţie deosebită întregului proces de rostuire. Aplicarea chitului trebuie 
făcută cu un fier de rostuit ca cel din imaginea alăturată. Pentru un aspect şi 
o suprafaţă impecabilă este necesar să se evite “murdărirea” suprafeţei 
placajului ceramic. La sfârşitul rostuirii trebuie îndepărtat surplusul de chit, 
cu ajutorul unei plăci. Atenţie: nu se va folosi un chit de rosturi ce conţine 
săruri solubile (dizolvabile). 
 
 

 Pentru creşterea durabilităţii faţadelor, atât din punct de vedere al rezistenţelor 
cât şi al  aspectului, se pot folosi agenţi de impregnare cu proprietăţi 
hidrofobizante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


