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8 Wykonanie okładzin i ich naprawa 

8.1 Charakterystyka wykonywania okładzin 

8.1.1 Wykonywanie posadzek  

Podczas wykonywania różnych rodzajów posadzek, niektóre czynności są takie 
same, niezależnie od rozwiązań materiałowych i technologii ich wykonania. Zatem ― bez 
względu na przyjęty typ rozwiązania ― przy wykonywaniu posadzek z płyt mineralnych 
zawsze należy: 

 rozplanowywać układ płytek w pomieszczeniu; 

 wyznaczyć płaszczyznę posadzki (poziomej lub z odpowiednimi spadkami); 

 układać płytki na zaprawie; 

 skontrolować zachowanie równości posadzki i jej płaszczyzny w czasie układania 
płytek. 

Rozplanowywanie układu płytek 
Czynności rozplanowania płytek są niezbędne, ponieważ bardzo rzadko wymiary 

pomieszczenia są wielokrotnością wymiaru płytki. Powoduje to konieczność stosowania 
płytek cząstkowych (obcinanych). Ponadto układ płytek w pomieszczeniu ze względów 
estetycznych nie może być przypadkowy. W tym celu posadzkarz powinien uwzględnić 
następujące podstawowe zasady układu płytek: 

 płytki cząstkowe układa się w miejscach najmniej widocznych, stosując zasadę 
symetryczności w stosunku do osi pomieszczenia; 

 szerokość płytki cząstkowej nie powinna być mniejsza niż połowa płytki; 

 w obrębie drzwi wejściowych do pomieszczenia należy układać całe płytki. 
Dopuszcza się jedynie płytki o niewielkim zwężeniu. 

Pierwszymi czynnościami przed przystąpieniem do rozplanowania płytek są 
dokładne pomiary długości i szerokości pola posadzki oraz sprawdzenie prostokątności 
boków kątownicą lub przymiarem z podziałką. Odmierza się w tym celu, zgodnie 
z twierdzeniem Pitagorasa, boki trójkąta o proporcji 3:4:5. 

Do podstawowej czynności rozplanowania układu płytek, należy określenie 
liczby całych płytek w rzędzie oraz szerokości ewentualnych płytek cząstkowych. Układ 
płytek może być prosty lub skośny pod kątem 45°. Aby ustalić liczbę płytek w rzędzie, 
liczbę rzędów oraz szerokość płytek cząstkowych, należy wymiary pola posadzki 
podzielić przez moduł podziału, który stanowi: 

 w układzie prostym wymiar boku płytki + szerokość jednej spoiny, np. płytka 150 
mm, spoina 2 mm, moduł podziału = 152 mm; 

 w układzie skośnym długość przekątnej płytki oraz spoiny. Długość tę, oblicza się 
mnożąc sumę długości boku i szerokości jednej spoiny przez liczbę 1,41, np. płytka 
150 mm, spoina 2 mm, moduł 152 mm x 1,41 =214 mm. 
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Przykład takiego obliczenia i rozplanowania płytek 

Płytki 300x300 mm, ze spoinami szerokości 3 mm z nakładanym cokołem w układzie 
prostym w pomieszczeniu o wymiarach 2900x3570 mm. 

Liczba płytek w rzędzie: 

2900 mm : 303 mm = 9 + reszta 173 mm  
173 mm : 2 = 86,5 mm 
Ponieważ szerokość ta jest mniejsza od połowy płytki, należy kosztem jednej całej płytki 
zwiększyć obie płytki cząstkowe: 
303 mm + 86,5 mm + 86,5 mm = 476 mm : 2 = 238 mm. 
Rząd płytek będzie się składał z 8 całych płytek i dwóch płytek cząstkowych szerokości 
238 mm. 

Liczba rzędów płytek: 

3570 mm: 303 =11 + reszta 237 mm. 

Posadzka będzie więc się składać z 11 rzędów całych płytek oraz rzędu 
cząstkowych płytek szerokości 237 mm. Ponieważ przy drzwiach powinien być rząd 
całych płytek, więc płytki cząstkowe powinno się umieścić po stronie przeciwnej. 

Podobnie przeprowadza się obliczenia rozplanowania posadzki z płytek 
w układzie skośnym, które mogą być projektowane z fryzem lub bez fryzu. Dla 
przykładu na rys 8.1 moduł podziału wynosić będzie (płytki 300x300 mm i spoiny 3 
mm): 
303 mm x 1.41 = 427 mm. 

Rysunek 8.1 Rozplanowywanie płytek 

a) w układzie prostym symetrycznym w stosunku do osi pomieszczenia; 

b) w układzie skośnym symetrycznym w stosunku do dwóch osi pomieszczenia z zastosowaniem fryzu 
(wymiary w cm) 1 ― oś pomieszczenia, 2 ― przymiar z podziałem według wielkości płytek, 3 ― pas 

kierunkowy, 4 ― płytka reper. 5 ― płytka cząstkowa, 6 ― fryz. 

Źródło: Wolski Z., Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia, Warszawa 1998, s. 227 

Wyznaczanie płaszczyzny posadzki 

Poziom posadzki i geometrię jej powierzchni w pomieszczeniach określa się na 
rysunkach roboczych. Podaje się takie informacje, jak rzędne poziomu posadzek na 
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podeście schodów oraz wewnątrz pomieszczeń, a także ewentualne kierunki i wartości 
spadku posadzki.  

Rzędną poziomu podestu schodów przenosi się do wnętrza poszczególnych 
pomieszczeń zazwyczaj za pomocą poziomnicy wężowej. Poziom posadzki natomiast 
ustala się przez odmierzenie odpowiedniego odcinka od kreski metrowej, która będzie 
punktem wysokościowym (reperem) podniesionego o 100 cm poziomu podestu 
schodowego. W miejscu odmierzenia osadza się na zaprawie tymczasowo płytkę, która 
będzie stanowić reper poziomu posadzki. Opierając na niej łatę z poziomicą, osadza się 
(tymczasowo) następne płytki ― repery przez wciskanie płytki w plastyczną zaprawę, aż 
do momentu, kiedy poziomica wykaże prawidłowe położenie łaty. 

Na rysunkach roboczych podaje się również wymagany spadek posadzki 
w pomieszczeniu (np. do wpustu podłogowego). Zwykle wynosi on 1–3% i uzależniony 
jest od przeznaczenia pomieszczenia, a co za tym idzie ilości cieczy i prędkości, z jaką 
powinna ona spływać.  

Osadzanie płytek na zaprawie plastycznej 

Czynności te polegają na nałożeniu na podkład kielnią plastycznej zaprawy 
w ilości trochę większej niż wymaga tego grubość spoiny oraz położeniu płytki na 
zaprawie i dosunięciu jej delikatnie, dociskającym ruchem do sąsiednich już ułożonych 
płytek. Powierzchnia układanej płytki powinna wystawać ponad powierzchnię 
ułożonych płytek. Końcowe osadzenie płytki następuje przez lekkie uderzenia w jej 
powierzchnię przez łatę kontrolną, opieraną na płytkach reperach i ułożonych płytkach 
posadzki. Podczas wykonywania tych czynności, należy na bieżąco kontrolować za 
pomocą poziomicy, czy powierzchnia płytki tworzy wymaganą płaszczyznę. 

Układanie płytek na dokładnie wyrównanej warstwie zaprawy 

Czynność ta polega na ułożeniu zaprawy na danym fragmencie podkładu oraz 
dokładnym wyrównaniu jej powierzchni przez ściągnięcie łatą. Poziom powierzchni 
zaprawy powinien być niższy o grubość płytki. Metodę tą można wykonywać na dwa 
sposoby: 

 na świeżej zaprawie poprószonej cementem ― poprzez równomierne wciśnięcie 
ułożonych wilgotnych płytek lekkimi uderzeniami klockiem drewna na głębokość 
ok. 3 mm; 

 na lekko stwardniałej zaprawie ― przez naniesienie cienkiej i równej warstewki 
rzadkiej zaprawy cementowej, ułożenie na niej płytek z lekkim dociśnięciem ich do 
podkładu za pomocą np. packi drewnianej lub łaty. 

Pierwsza z tych metod stosowana jest do układania płytek o wymiarach np. 
150x150 mm i większych, druga do układania płytek mniejszych, w szczególności do 
płytek mozaikowych naklejonych na papier. Wyrównywanie warstwy zaprawy powinno 
wykonywać się metodą zgarniania łatą z wycięciami na końcach pomiędzy dwiema 
listwami o grubości równej całkowitej grubości posadzki, czyli grubości płytek 
i zaprawy. 

Układanie płytek metodą klejenia 

Czynność ta polega na ułożeniu płytek na cienkiej warstwie specjalnego kleju, 
nanoszonego na dokładnie wyrównaną powierzchnię podkładu przy pomocy 
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ząbkowanej szpachli. Płytki wciska się w warstwę zarobionego wodą nałożonego kleju. 
Poziom powierzchni posadzki sprawdzamy przez przykładanie łaty kontrolnej.  

Kontrola zachowania równości posadzki i prawidłowości jej płaszczyzny 

Do czynności tych służy łata kontrolna, którą w czasie pracy na bieżąco przykłada 
się do ułożonej jednej lub kilku płytek, opierając jeden jej koniec na płytkach uprzednio 
ułożonych, a drugi na płytce reperze lub na pasie kierunkowym. Kontrolę 
przeprowadzamy w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. W przypadku kiedy 
płytka wystaje, należy ją zagłębić lekkimi uderzeniami klocka drewna. Natomiast 
w przypadku wgłębienia płytki, należy ją odspoić, usunąć zaprawę i ułożyć na nowo. 

Wypełnianie spoin 

Posadzki z płytek powinny być ułożone tak, aby spoiny nie były wypełnione 
zaprawą lub klejem. Po stwardnieniu zaprawy (po kilku dniach) wypełnia się spoiny 
rzadką zaprawą cementową albo specjalnym wypełniaczem spoin.1 

8.1.2 Wykonywanie okładzin 

Okładziny drewniane 

Zapoznaj się z prezentacją pt. „Okładziny drewniane”. 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Przed montażem płyt niwelujemy nierówności na ścianach za pomocą gipsowych 
marek kontrolnych o średnicy 10–15 cm, o rozstawach wynikających z szerokości płyt. 

Płyty do przyklejania układa się stroną licową do podłoża w miejscu ich 
zamocowania. Na tylną stronę płyty nakłada się placki zaczynu gipsowego w odstępach 
30–35 cm. Grubość nałożonych placków powinna być trochę większa niż grubość już 
wykonanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosimy i lekko dociskamy do 
ściany oraz dosuwamy do krawędzi już zamontowanej płyty. Na koniec płytę opukujemy 
gumowym młotkiem, doprowadzając do dokładnego zlicowania płyty z elementem 
wcześniej zamontowanym.  

Czynności mocowania płyt gipsowo-kartonowych do łat drewnianych lub listew 
rozpoczynamy od narożnika. Wkręty mocujące płyty rozmieszczamy wzdłuż wzajemnie 
prostopadłych krawędzi, rozpoczynając od naroży płyty. W czasie montażu należy 
dobrze dociskać płytę do konstrukcji.  

W celu uzyskania jednolitej płaszczyzny po zamocowaniu płyt, należy 
zamaskować spoiny i łby wkrętów gipsem szpachlowym lub gotowymi masami 
szpachlowymi.2 

                                                                 
 
 
1 Wolski Z., Roboty podłogowe i okładzinowe Technologia, Warszawa 1998 
2 Figarska-Wysocka B., Wykonywanie okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych, Państwowy 
Instytut Badawczy, Radom 2006 
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Okładziny z tworzyw sztucznych 

Okładziny z płaskich płytek z PVC gruntuje się rozrzedzonym klejem. Wyznacza 
się odbiciem sznura linie kierunkowe (pionowe i poziome), wzdłuż których rozpocznie 
się układanie płytek. Płytki mocujemy do kleju naniesionego na podłoże packą stalową 
ząbkowaną. Spoiny wypełniamy odpowiednią zaprawą. 

Okładziny z płyt, elementów listwowych profilowanych oraz elementów 
o strukturach przestrzennych mocujemy do podłoża lub podkładu mechanicznie za 
pomocą wkrętów lub śrub mosiężnych, aluminiowych lub ze stali zabezpieczonej przed 
korozją. Elementy mocowane wkrętami powinny mieć możliwość ruchu w miejscu 
przytwierdzenia, dlatego otwór w elemencie okładzinowym powinien być większy od 
średnicy wkrętu. Pod łbem wkrętu musi być zastosowana podkładka. 

Płyty melaminowe Unilam mogą być mocowane przez przyklejanie całą 
powierzchnią (np. na płytach z drewna), przez przyklejanie miejscowe za 
pośrednictwem przekładek poliuretanowych lub filcowych (np. na tynkach 
i powierzchniach betonowych), a także mechanicznie za pomocą wkrętów (do podłoża 
z listew drewnianych). 

Przyklejanie laminatów na podłożach drewnianych, poprzedzają czynności 
wstępne, takie jak: odkurzenie podłoża, odtłuszczenie i schropowacenie spodniej strony 
laminatu przez przeszlifowanie papierem ściernym lub piaskowanie. Płyty przykleja się 
klejem i dociska do ściany prasą. Przyklejanie laminatów na podkładkach 
poliuretanowych jest jedyną metodą mocowania bezpośrednio do podłoża betonowego 
lub tynku. Paski ze spienionego poliuretanu lub filcu impregnujemy przez zanurzenie 
w roztworze kleju. Na spodniej stronie laminatu nanosimy klej pasami, 
odpowiadającymi rozstawowi przyklejonych pasków. Jednocześnie powlekamy paski 
poliuretanowe, uprzednio przyklejone do ściany, a także miejsca, na których zostaną 
przyklejone do ściany listwy montażowe z twardego PVC. Po przyklejeniu płyt na całej 
długości okładziny wprowadzamy górne i dolne listwy pobrzeżne i przyklejamy je do 
ściany. 
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Rysunek 8.2 Przykłady listew montażowych i wykończeniowych z twardego PVC 

Źródło: Figarska-Wysocka B., Wykonywanie okładzin z tworzyw sztucznych, Państwowy Instytut Badawczy, 

Radom 2006, s.17 

Okładziny zewnętrzne wykonuje się z elementów listwowych profilowanych 
z PVC. Mocuje się podobnie jak listwy lub łaty drewniane gwoździami lub wkrętami. 
Przy wykonywaniu okładzin konstrukcji murowanych, gwoździe mogą być wbijane 
w spoiny między cegłami.3 

Płytki szkliwione fajansowe na zaprawie 

Na spodnią powierzchnię płytki fajansowej szkliwionej nakłada się zaprawę 
w taki sposób, aby nie dochodziła do brzegu płytki. Następnie każdą płytkę przykłada 
się we właściwym położeniu i lekkimi uderzeniami trzonka kielni w środek płytki 
dociska się ją do ściany, aby wgłębiła się w zaprawę. W przeciwnym razie w okładzinie 
powstaną wgłębienia, które będą szczególnie widoczne pod wpływem bocznego 
oświetlenia. Między płytkami pozostawia się spoiny szerokości ok. 2 mm. Do uzyskania 
jednakowej grubości spoin używamy krzyżyków ― wkładek dystansowych o żądanej 
grubości. Kolejne rzędy płytek układa się podobnie, z tym że najpierw układa się skrajne 
płytki, po czym naciąga sznur wyznaczający prostoliniowość spoiny poziomej. Ostatni 
rząd płytek, przy górnym brzegu okładziny na styku z tynkiem, powinien być wykonany 

                                                                 
 
 
3 Figarska-Wysocka B., Wykonywanie okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych, Państwowy 
Instytut Badawczy, Radom 2006 
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z płytek o zaokrąglonej górnej krawędzi. Po 5–7 dniach można przystąpić do 
wypełniania spoin. 

Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione 

Płytki te stosuje się przede wszystkim w budownictwie przemysłowym, 
magazynach, przemyśle spożywczym, chłodniach, sklepach, w pomieszczeniach 
sanitarnych. 

Technologie wykonania okładzin z płytek i kształtek kamionkowych 
szkliwionych są podobne jak dla okładzin z płytek fajansowych szkliwionych. Do 
układania płytek stosuje się zaprawę cementową 1:4. Szerokość spoin powinna wynosić 
co najmniej 3 mm. Spoiny wypełnia się zaprawą cementową 1:4 na białym cemencie 
portlandzkim z ewentualnym dodatkiem pigmentu. Występują również płytki 
dwustronnie szkliwione, przeznaczone do wykonywania ścianek działowych 
w pomieszczeniach sanitarnych (rys. 8.3).4 

Rysunek 8.3 Przykład rozwiązania ścianki działowej ze specjalnych kształtek kamionkowych szkliwionych 
i połączenia z okładziną z płytek kamionkowych 

Źródło: Kapusta M., Wykonywanie okładzin z materiałów mineralnych, Państwowy Instytut Badawczy, 
Radom 2006, s.42 

8.2 Rodzaje uszkodzeń materiałów okładzinowych oraz ich remont i naprawa 

8.2.1 Naprawa posadzek z drewna 

Podłogi z drewna ulegają zniszczeniu przez naturalne zużycie, a także przez 
działanie grzyba domowego, owadów i gnicie. 

Naturalne zużycie nie jest jedynie wynikiem ścierania się nawierzchni w trakcie 
jej użytkowania. Znacznie większe szkody wyrządza, bowiem cyklinowanie 

                                                                 
 
 
4 Kapusta M., Wykonywanie okładzin z materiałów mineralnych, Państwowy Instytut Badawczy, Radom 
2006 
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i wiórkowanie, a więc czynności mające na celu doprowadzenie do czystości 
i estetycznego wyglądu posadzki. 

Nowoczesne sposoby konserwacji posadzek drewnianych przez powlekanie 
specjalnymi lakierami zapobiegają przedwczesnemu niszczeniu podłóg. 

Jeszcze większe szkody wyrządza działanie grzyba domowego. Jest to 
spowodowane m.in. zmywaniem posadzek wodą, co szczególnie dotkliwie szkodzi 
posadzkom z desek. Dlatego jedną ważniejszych czynności przy konserwacji podłóg 
drewnianych jest stała kontrola stanu technicznego podłogi z uwagi na możliwość 
zagrzybienia. Stwierdzenie obecności grzyba (np. szarawych nalotów, nitek pleśni, 
oznak murszenia) wymaga natychmiastowego działania.5 

Remont posadzek z materiałów drzewnych polega na usunięciu zniszczonych 
elementów (deszczułek, desek, płyt), co jest równoznaczne z całkowitym zerwaniem 
nawierzchni i ułożeniem jej na nowo. Można jednak zniszczone podłogi drewniane 
przebudowywać, układając na nich nawierzchnię z innych materiałów, np. desek 
klejonych warstwowych, płyt mozaikowych lub z tworzyw sztucznych.  

W celu uzyskania równego i mocnego podkładu można na starej posadzce 
z desek ułożyć nowy podkład z płyt wiórowych grubości 8–19 mm. Podkład z płyt 
mocuje się mechanicznie (wkrętami) do desek albo przy użyciu płyt wiórowych 
zaopatrzonych w pióro i wpust. Przy zastosowaniu metody na pióro i wpust płyty należy 
luźno ułożyć na warstwie izolacyjnej (np. ze styropianu spienionego poliuretanu, filcu 
mineralnego, maty korkowej). Płyty powinny być między sobą połączone klejem 
wprowadzonym we wpusty.  

Rysunek 8.4 Przebudowa starej podłogi na podkład pod nowe wykładziny przez ułożenie płyt wiórowych ze 
sklejonymi płaszczyznami bocznymi i czołowymi oraz wkrętami 

a) przekrój, b) widok 

1 ― płyta wiórowa, 2 ― przekładka (papa izolacyjna), 3 ― klej, 4 ― warstwa wyrównawcza, 5 ― stara 
podłoga, 6 ― wkręty 

Źródło: Wolski Z., Technologia. Roboty podłogowe i okładzinowe. WSiP, Warszawa 1998, s.158 

                                                                 
 
 
5 Sieniawska-Kuraś A., Posadzkarz, KaBe, Krosno 2009, s. 99 
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Podejmując decyzję o wykonaniu nawierzchni z tworzyw sztucznych na starej 
posadzce drewnianej, należy zdawać sobie sprawę, że stosunki wilgotnościowe panujące 
w obrębie podłogi ulegną radykalnej zmianie. Jeżeli bowiem nawierzchnia z desek 
przepuszcza wilgoć, to pokrycie jej wykładziną z PVC, gumy lub innych materiałów 
sztucznych wprowadzi paroszczelną przegrodę, powodującą skraplanie się wilgoci 
w deskach. 

Rysunek 8.5 Podłoga z desek niestanowiąca przeszkody w przenikaniu pary wodnej 

1 ― deski podłogowe, 2 ― legar, 3 ― strop, 4 ―kierunek przenikania pary wodnej 

Źródło: Wolski Z., Technologia. Roboty podłogowe i okładzinowe, WSiP, Warszawa 1998, s. 159 

Rysunek 8.6 Pokrycie wykładziną z tworzyw sztucznych stanowiącą paroszczelną przegrodę (powoduje ona 
zawilgocenie desek) 

1 ― wykładzina PVC, 2 ― kierunek przenikania pary wodnej 

Źródło: Wolski Z.: Technologia. Roboty podłogowe i okładzinowe, WSiP, Warszawa 1998, s. 159 

W ten sposób można spowodować powstanie warunków rozwoju grzyba 
domowego i doprowadzić do całkowitego zniszczenia podłogi. Z tego względu należy 
z wielką ostrożnością podchodzić do pokrywania nawierzchni drewnianych 
wykładzinami z tworzyw sztucznych ― zwłaszcza wtedy, gdy podłogi są położone na 
stropach nad piwnicami, kuchniami lub na podkładach leżących na gruncie. 
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8.2.2 Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych 

Wykładzina dywanowa zużywa się na dwa sposoby: 

 mechanicznie ― proces niszczenia wykładziny dywanowej zaczyna się od 
wierzchniej warstwy materiału. Zużycie może być normalne, jak i przyspieszone. 
Przyczyna przyspieszonego zużycia może wynikać zarówno z niewłaściwych 
warunków eksploatacji, jak i nieodpowiedniego dopasowania wykładziny do 
obiektu, w którym jest użytkowana; 

 optycznie ― użycie optyczne to wszelkiego rodzaju widoczne plamy i zabrudzenia. 
Dlatego tak istotne jest dostosowanie parametrów technicznych wykładziny do 
funkcji pomieszczenia, gdyż to gwarantuje długi okres użytkowania wykładziny 
i skutecznie obniża koszty związane z jej konserwacją i czyszczeniem.6 

Rysunek 8.7 Przepalona wykładzina dywanowa 

Źródło: http://www.urzadzone.pl/ 

Naprawiając dziurę w wykładzinie, należy do miejsca, w którym znajduję się 
dziura, przyłożyć wybijak, kilka razy uderzyć w niego młotkiem i wyjąć wycięty 
fragment wykładziny. Następnie należy przygotować podłoże. Powinno być gładkie, 
twarde i suche. Trzeba oczyścić je i wyrównać papierem ściernym nierówności. Nawet 
mały kamyczek, który dostanie się pod wykładzinę, może spowodować, że w tym 
miejscu materiał się szybko przetrze i powstanie dziura.  

Następnie należy rozłożyć zapasowy kawałek wykładziny, przyciąć brzegi, aby 
dopasować łatę do wymiarów uszkodzenia. Podłoże trzeba posmarować klejem do 
wykładziny. Następnym krokiem jest położenie dociętego fragmentu wykładziny 
i dokładne dociśnięcie jej do podłoża. Można do tego celu użyć ciężkiego przedmiotu. 
Naprawiona wykładzina powinna zostać pozostawiona na 12 godzin, przylegające 
brzegi należy przeczesać, aby nie było widać spoiny.7 

                                                                 
 
 
6 http://www.swiadomewnetrze.pl/Wyk%C5%82adziny+dywanowe/252-
Jak+wybra%C4%87+idealn%C4%85+wyk%C5%82adzin%C4%99+dywanow%C4%85-.html 
7 http://www.mowimyjak.pl/dom/domowe-sos/jak-naprawic-uszkodzona-wykadzine-jak-naprawic-
dziure-w-wykladzinie,121_49340.html 

 

http://www.urzadzone.pl/
http://www.swiadomewnetrze.pl/Wyk%C5%82adziny+dywanowe/252-Jak+wybra%C4%87+idealn%C4%85+wyk%C5%82adzin%C4%99+dywanow%C4%85-.html
http://www.swiadomewnetrze.pl/Wyk%C5%82adziny+dywanowe/252-Jak+wybra%C4%87+idealn%C4%85+wyk%C5%82adzin%C4%99+dywanow%C4%85-.html
http://www.mowimyjak.pl/dom/domowe-sos/jak-naprawic-uszkodzona-wykadzine-jak-naprawic-dziure-w-wykladzinie,121_49340.html
http://www.mowimyjak.pl/dom/domowe-sos/jak-naprawic-uszkodzona-wykadzine-jak-naprawic-dziure-w-wykladzinie,121_49340.html
http://www.urzadzone.pl/a/14501,jak-naprawic-przepalona-wykladzine-dywanowa/0/2,naprawa-zniszczonego-dywanu
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8.2.3 Naprawa posadzek z materiałów mineralnych 

Zapoznaj się z videocastem pt. „Naprawa posadzek z materiałów 
mineralnych”. 
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