










Przed ułożeniem płyt INTERSPIEKU  –  prace ziemne
Gdy mamy już płytę INTERSPIEKU, możemy przystąpić do prac ziemnych. Ich głębokość zależy od przewidywanego 
obciążenia ruchem. Dla chodników wgłębienie będzie wynosić od 15 do 20 cm, natomiast dla silnie obciążonych cią-
gów komunikacyjnych – minimum 50 cm. Przy pracach na małych powierzchniach wokół domu, typu chodnik lub pla-
cyk, prace wykonuje się ręcznie. Jeżeli kładziemy płyty INTERSPIEKU na dużych powierzchniach, najczęściej korzysta 
się z profesjonalnych urządzeń. 
Dno wykopu powinno być tak ukształtowane i zagęszczone, aby odpowiadało powierzchni wraz ze spadkami, które 
są kluczowe w procesie odprowadzania wody. Na dużych obszarach, gdzie trudno odpowiednio wyprofilować spadki, 
stosuje się elementy odwodnienia liniowego w postaci korytek betonowych, które wmontowuje się w nawierzchnię.
Podczas prowadzenia prac ziemnych należy pamiętać o odpowiednio wyprofilowanych spadkach terenu.

Montaż krawężników
Przystępując do montażu krawężników musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie będzie przeznaczenie wyłożonej 
powierzchni. Jeżeli jest to ścieżka, wystarczą krawężniki chodnikowe lub palisada, jeżeli natomiast będzie to droga 
przeznaczona pod samochody, należy zamontować krawężniki drogowe. W tym przypadku pamiętajmy, że to one 
będą określać płaszczyznę powierzchni, dlatego też muszą być wykonane wyjątkowo starannie, a poziom nawierzchni 
powinien być wyniesiony ponad otaczający grunt. To zagwarantuje, że podczas eksploatacji unikniemy zanieczyszcze-
nia jej ziemią, która może być nanoszona wraz ze spływającą wodą.

Wzmocnienie podłoża przed ułożeniem płyt INTERSPIEKU
Solidna i mocna podbudowa jest niezbędna, jeżeli na nawierzchnię będą wywierane silne obciążenia. Chcąc wzmoc-
nić podłoże, najpierw usuwamy humus. Następnie rozdrabniamy grunt za pomocą kultywatora lub glebogryzarki. 
Rozdrobniony grunt zwilżamy wodą i mieszamy z cementem. Przed rozpoczęciem wiązania powierzchnię zagęszcza-
my zagęszczarką. Przy wzmacnianiu podłoża zużyjemy około jednego worka cementu ma 5 metrów kwadratowych 
powierzchni.

Warstwa podbudowy
Z czego składa się warstwa podbudowy? 
W jej skład wchodzą: wilgotny piasek oraz cement (jeden worek na 3 metry kwadratowe). Składniki mieszamy na         
głębokość około 15 cm, a powierzchnię wyrównujemy i zagęszczamy. Przy tych pracach należy uwzględnić zmiany 
poziomów, które nastąpią po zagęszczeniu podkładu. Dlatego też pamiętajmy, aby poziom warstwy podkładowej był 
wyższy o 1–2  cm.
Uwaga! Jeżeli decydujemy się na odwodnienie liniowe, na warstwie podbudowy montujemy korytka betonowe.
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Posadzki montowane NA GRUNCIE

NA KRUSZYWIE NA TRAWIE NA BETONIE



Układanie płyt INTERSPIEKU 
Na tak przygotowanym podłożu możemy zacząć układać płyty. Kolejne elementy muszą po ułożeniu ciasno do siebie 
przylegać. Podczas układania warto korzystać od razu z kilku palet jednocześnie. To pozwoli nam uniknąć zróżnico-
wania kolorystycznego na dużych powierzchniach.
Podczas układania płyt nie można naruszać warstwy podkładowej.Pamiętajmy, żeby stąpać wyłącznie po już ułożo-
nej powierzchni z płyt. Dzięki temu nie naruszymy warstwy podbudowy. Jeżeli musimy przyciąć elementy skrajne, 
najlepiej użyć do tego szlifierki z diamentową tarczą do betonu lub specjalnej gilotyny. Po zakończeniu układania 
całość dociskamy do podłoża. Możemy wykorzystać wibrator powierzchniowy zaopatrzony w specjalną gumową na-
kładkę. Tym sposobem wyeliminujemy nierówności i nie uszkodzimy powierzchni płyty. Na koniec całą powierzchnię 
przykrywamy cienką warstwą piasku, który wchodząc między szczeliny dodatkowo klinuje płyty Interspieku. Resztę 
piasku wymiatamy. 
Dodatkowo nawierzchnię można zabezpieczyć specjalnym impregnatem, co zmniejszy jej chłonność, ograniczy do-
stęp kurzu i uwydatni kolor.  
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INTERSPIEK Quarzite Cream 

Quarzite
FORMAT 600mm x 600mm x 20mm  

INTERSPIEK Silver Moon

INTERSPIEK Quarzite Grey

NTERSPIEK Quarzite White
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INTERSPIEK Sabbia Naturale INTERSPIEK Grigio Naturale

INTERSPIEK Bruno Medio Naturale INTERSPIEK Antracite Naturale

Garden
FORMAT 800mm x 800mm x 20mm
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 ZASTOSOWANIE WEWNĄTRZ - POSADZKI I OKŁADZINY ŚCIAN  
 

  ZASTOSOWANIE NA ZEWNĄTRZ -  ŚCIEŻKI, TARASY 
 

INTERSPIEK  |  ZASTOSOWANIE

INTERSPIEK Sabbia Naturale INTERSPIEK Grigio Naturale
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magazyn  

MSZCZONÓW                                  
Adamowice, ul. Styropianowa 2
96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 24 47
info@interspiek.pl

magazyn  

CHRZANÓW              
ul. Kroczymiech 38G
32-500 Chrzanów
tel. +48 32 623 41 79
chrzanow@interstone.pl

magazyn

POZNAŃ
ul. Św. Michała 58
61-118 Poznań
tel. +48 61 825 97 39
poznan@interstone.pl

magazyn

WROCŁAW
ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław
tel. +48 505 137 137
wroclaw@interstone.pl

punkt interspiek 

SULEJÓWEK (Focus Stone)                                 
ul. Trakt Brzeski 86A
05-077 Warszawa-Wesoła
tel. +48 22 401 04 40
sulejowek@interspiek.pl

• 2 cm grubości litego materiału

• Szybkie i łatwe w montażu

• Mocowanie bezspoinowe          

  

• Bardzo wysoka wytrzymałość na rozerwanie  (obciążenie dopuszczalne przy zerwaniu 1000 kg)

• Możliwość wykorzystania na różnych podłożach 

• Izolacja cieplna stropów i tarasów w lecie

• Odporne na szok termiczny 

• Antypoślizgowe

• Łatwe do układania nawet bez wyspecjalizowanych robotników 

• Łatwe w utrzymaniu czystości 

• Łatwe do usunięcia i ponownego użycia 

• Odporne na mróz i sól na zewnątrz 

• Odporne na chemikalia, działanie pleśni i mchu

INTERSPIEK  /   

INTERSPIEK  /  PODSTAWOWE ZALETY

INTERSPIEK by INTERSTONE   /   www.interspiek.pl   /  www.interstone.pl

PUNKTY PARTNERSKIE

Płyty INTERSPIEK mogą być łączone ze sobą lub z innymi materiałami poprzez klejenie




