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POSTUP POKLÁDKY CIHELNÉ DLAŽBY POLOM. 
 

Ručně vyráběná cihelná dlažba z cihelny Polom je tradiční podlahová krytina, dříve 
známa jako půdovka. Je určená pro rekonstrukci podlah v historických objektech, 
zámcích, kostelích. Uplatnění však najde i v moderních novostavbách, stylových 
restaurací, selských staveních, vinných sklepech.Ruční cihelnou dlažbu expedujeme 
balenou ve folii na paletách 120x80 cm. Při skladování chraňte dlažbu před 
znečištěním, provlhnutím a mechanickým poškozením. Palety s dlažbou se nesmí 
skladovat na sobě. 
 
Pokládka: 
Při pokládce větších ploch než je na jedné paletě ( 12m2 ), doporučujeme odebírat 
dlažbu střídavě z více palet najednou. Díky ruční výrobě je každá dlaždice originál a 
může mít jemný barevný rozdíl. Tímto postupem dosáhneme barevné stálosti na celé 
ploše pokládky. 
Před vlastní pokládkou doporučujeme dlažbu navlhčit, nejlépe ponořením na několik 
minut do vody (méně saje vodu z lepící směsi). Pokládka dlažby se provádí na čistý, 
rovný a soudržný podklad  pomocí flexibilního lepidla, nebo do maltového, 
betonového , nebo štěrkového lože.  
Šířka spáry je individuální, doporučujeme 5-10 mm, max.15 mm.  
 
Ochrana před spárováním: 
Před vlastním spárováním je potřeba dlažbu ošetřit ochranným nátěrem proti 
usazováním nečistot (Imesta ) . Tento krok je důležitý, protože omezí další expanzi 
vápenných složek a dlažbu lze lépe dočistit po zaspárování.  
Ochranný nátěr můžeme nahradit mýdlovým roztokem v poměru 1:15 (voda : mýdlo). 
Podklad před nanášením impregnace musí být suchý, bez vlhkých skvrn, zbavený 
nečistot a prachu.  
 
Spárování: 
Dlažbu můžeme spárovat běžnými spárovacími prostředky, nebo hmotou KERAFIL 
COTTO (Imesta). Po zaschnutí se přebytečný spárovací materiál odstraní měkkou 
gumou nebo vlhkým hadrem a dlažba se umyje houbou. 
 
Povrchová úprava a impregnace: 
Po dokončení pokládky a dočistění po spárování se provádí povrchová úprava 
impregnačními prostředky, které chrání dlažbu proti vodě, mastnotě a znečistění. 
Podklad před nanášením impregnace musí být suchý, bez vlhkých skvrn, zbavený 
nečistot a prachu. Podle zvolené impregnace měníme i vzhled výrobku .  
 
Pro  ochranu ,impregnaci a lepení dlažby, doporučujeme výrobky firmy  Imesta s.r.o.  


