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1./  
ZASADY 
PROJEKTOWNIA
1.1/ KĄTY WEWNĘTRZNE ORAZ OTWÓR ZLEWU
Wszytkie kąty wewnętrzne powinny mieć promień o wartości min. 5 mm. Większy promień gwarantuje większą 
wytrzymałość strukturalną meteriału (rys 1) i odwrotnie, zmniejszenie promienia poniżej tej wartości obniża ją.

X X V
R ≥ 5 mm

Rys 1 Rys 2 Rys 3

1.2/ ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY ZLEWEM A BRZEGIE PŁYTY
Odległość minimalna zalecana przez producenta powinna wynosić 5 mm

 50 mm 

 50 mm 

1.3/PODPORA BLATU
Zaleca się wzmocnić odpowiednio blat stosując podporę z materiału  Lapitec®, lub innego materiału mającego ten 
sam współczynnik rozszerzalności (np. granit, Lapitec® lub Eulithe).

Podpora z poprzeczkami Podpora bez poprzeczkami
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1./  
ZASADY 
PROJEKTOWNIA
1.4/ Aplikacjach zewnętrznych
W aplikacjach zewnętrznych, w trakcie projektowania blatów, należy używać podpór ze sklejki (lub podobnego 
materiału).                                                                                                                      
Uniknie się w ten sposób pustych przestrzeni pod materiałem spowodowanych warunkami atmosferycznymi. 
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1./  
ZASADY 
PROJEKTOWNIA
1.5/ Zlewozmywak konstrukcję otworu
W przypadku gdy mamy do czynienia z jednym lub więcej otworów o dużych wymiarach lub otworów nie 
zamkniętych, zleca się pozostawienie naddatku materiału z nacięciem do połowy grubości płyty. Zostanie on 
usunięty po zamontowaniu elementu.                                                                                                                                                                                                                       
Postępując w ten sposób unikamy ryzyka uszkodzeniia elementu w fazie przemieszcznia i montażu.

Przypadek 1: otwór o dużych wymiarach

Nadmiar materiału, który 
zostanie usunięty po montażu

Element zamontowany

Przypadek 2: złamane otworu zlew

Nadmiar materiału, który 
zostanie usunięty po montażu Element zamontowany
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1./  
ZASADY 
PROJEKTOWNIA
1.6/ ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY BALEM A ŚCIANĄ.   
Minimalna odległość pomiędzy blatem a płytą Lapitec® powinna wyn. 2 mm.

2 mm

Lapitec®

Silikon

1.7/ ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY LAPITEC® A BLATEM
Zalecana minimalna odległość pomiędzy blatem a zlewem wyn. 2 mm.

 2 mm

 2 mm 2 mm

Zlew nakładany

Lapitec®

> 5 mm

Zlew wpuszczany

Lapitec®

silikon lub 
uszczelka
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1./  
ZASADY 
PROJEKTOWNIA
1.8/ PODPORA ZLEWU
Pod zlew dużych wymiarów zaleca się zamontować pręty podpierające montując je odpowiednio w 
konstrukcję na której opiera się blat. W przeciwnym wypadku wypełnienie zlewu wodą oraz naczyniami może 
spowodować uszkodzenie zlewu lub blatu. 

Zlew
Blat kuchenny

Podpora 

1.9/ ODLEGŁOŚĆ MINIMALNA POMIĘDZY LAPITEC® A PŁYTĄ
Zalecana minimalna odległość pomiędzy płytą gazową wyn. 2 mm. 

 2 mm

 2 mm 2 mm

Płyta grzewcza nakładana

Lapitec®

> 5 mm

Płyta grzewcza wpuszczana

Lapitec®

silikon lub uszczelka

Uwagi                                                                                                                                                                                     
Konieczne jest zastosowanie odpowiedniego uszczelniacza pomiędzy płytą Lapitec® a wmontowanymi 
urządzeniami AGD dla skompensowania ewentualnych dylatacji termicznych materiałów zastosowanych 
przez producentów urządzeń AGD.    
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1./  
ZASADY 
PROJEKTOWNIA
1.10/ DOPUSZCZALNE PRZEWIESZENIA
W fazie projektowania blatu kuchennego nalaeży odpowiednio ustalić dopuszczalne przewieszenie blatu aby 
uniknąć ewentualnego pęknięia elementu w trakcie codziennego używania.  

Grubości

12 mm 20 mm 30 mm Rysunek

Blat z wunięciem nie 
podpartym A ‹150 mm A ‹350 mm A ‹500 mm

A

Blat z otworami z 
wysunięciem nie 
podpartym

A ‹90 mm A ‹210 mm A ‹300 mm

A

- 
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2./  
OBRÓBKA

Uwagi                                                                                                                                                                           
W trakcie jakiejkolwiek obróbki ręcznej materiału należy odpowiednio podeprzeć obrabiany 
element, trwałą płaską podporą nalepiej drewnianą. Należy zawsze używać obfitej ilości wody.                                                                                                                                            
Do cięć i wiercenia otworów należy stosować narzędzi do obróbki ceramiki lub porcelany.        

2.1/ OTWÓR
Dostawca Narzędzie
Alpha Tools Wet core Drill series

Weha Ceramic line, Drymagic
Italdiamant EvoGres Series

podstawa nośna  X V

2.2/ CIĘCIE
Dostawca Narzędzie
Alpha Tools Katana

Weha Ultradunn
Italdiamant Slash for Lapitec

X V podstawa nośna 

Zalecana kolejność                                                                                                                                          
Sekwencje z ewentualnymi zmianami są aktualizowane nieustannie w wyniku ciągłych prac badawczych 
nad produktem. Zalecamy skontaktować się z dostawcą lub LapitecACADEMY w celu wszelkich wyjaśnień.  

- 
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2./  
OBRÓBKA

2.3/ WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - LUX
Dostawca Narzędzie Zastosowana kolejność

Sanwa - Kenma 
(Alpha Tools)

Dia Ceramica  - 
Ex Ceramica Series 150R - 300R - 500R - 1000R - 2000R - 3000R

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

Weha Es Wet Use - 
Ex Series 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000

H1 - H2 - H3
Italdiamant Ds Series 50 - 100 - 200 - 400 - 800 - 1500 - 3000

2.4/ WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI - SATIN
Dostawca Narzędzie Zastosowana kolejność

Sanwa - Kenma
(Alpha Tools)

Dia Ceramica - 
TF Ceramica Series 150R - 300R - 500R*

Weha Es Series
50ES - 100ES - 200ES - 400ES - 800ES*

H1 - H2
Italdiamant Ds Series 50 - 100 - 200 - 400 - 800*

*Optional

Stosować się do instrukcji obsługi producenta narzędzia aby ustalić odpowiednie parametry obróbki

- 
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2./  
OBRÓBKA

2.5/ ŚRODKI STOSOWANE PO OBRÓBCE
Obchodzenie się z obrabianą powierzchnią
Ważne jest, aby pokryć obrabianą powierzchnię artykułem Lapitec® Bio-Care, to dwa produkty do użytkowania 
jeden po drugim, które gwarantują osiągi antybakteryjne, samoczyszczące i które optymalizują estetyczną 
wydajność materiału.

Lapitec® jest produkowany z zastosowaniem Bio-Care, dlatego też proces ręcznej aplikacji musi być wykonany 
jedynie na powierzchniach dotkniętych obróbką, dokonana po wyprodukowaniu. 

Dwa składniki A i B z linii Bio-Care wymyślone przez LapitecLAB są stworzone, by chemicznie połączyć się z 
Lapitec® w nierozerwalny sposób, czyli nie tworzą filmu na powierzchni, ale reagują z materiałem tworząc jedną 
całość.

Kod serii

- 
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2.6/ MONTAŻ KLEJAMI STRUKTURALNYMI
Przed nałożeniem kleju należy upewnić się , że powierzchnia klejona jest czysta, sucha i nie zawiera pozostałości 
środków chemicznych. Należy także odpowiednio przeczyścić powierzchnie papierem ściernym o dużej gradacji 
(60-80) aby uzyskać opdpowiednią strukturę powierzchni co zapewni trwałe i pewne łączenie.

2.7/ WYBÓR KLEJU
W fazie wyboru kleju należy uwzględnić przeznaczenie łączonych elementów i odpowiednio dobrać produkt.

STRONGBOND A+B
Klej nadaje się do zarówno wewnątrz lub na zewnątrz , a jeśli jest stale narażone na działanie promieni UV .
Opis: Klej dwuskładnikowy nowej generacji zerowej żółknięcie w słońcu do wiązania Lapitec® “ wewnętrznych i 
zewnętrznych

APLIKATOR STRONGBOND     
Klej przeznaczony do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych a szczególnie w przypadkach gdy materiał jest 
narażony na promienie UV. Opis: konsystencja szpachli, do zabarwienia i  klejenia materiału Lapitec®, zapewnia 
dobre łączenie w bardzo krótkim czasie.

FROZENBOND A+B
Klej nadaje się zarówno do użytku wewnątrz i na zewnątrz , szczególnie nadaje się STOSOWANIA w zimnych 
klimatach .
Opis: Kleje epoksydowe, bardzo mocny , dwuskładnikowe, tiksotropowej o konsystencji pasty,bardzo miękki i 
łatwo rozsmarowywalny, nadaje się do klejenia Lapitec® .

FIREBOND
Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych, szczególnie odporny na wysokie temperatury i szybkoschnący.                                                                                                                       
Opis: Konsystencja szpachli, do klejenia materiału Lapitec. Bardzo szybko wiążący, miekki, łatwo rozsmarowywalny.

RAINBOW
3 systemy dają się łatwo barwić barwnikami uniweralnymi Rainbow, w szerokiej gamie kolorów dostosowanych 
do odcieni Lapitec. Opis: Jest to produkt o konsystencji miekkiej, jednorodnej pasty. Bardzo łatwo miesza się z 
każdym rodzajem kleju nadając żądaną barwę. 

Zastosować się do INSTRUKCJI OBSŁUGI odnośnie parametrów -www.lapitec.com/download

Strongbond A+B Aplikator Strongbond Frozenbond A+B Firebond

Rainbow

2./  
OBRÓBKA
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3./  
OPAKOWANIE I 
PRZEMIESZCZANIE
W każdym przypadku przemieszczanie elementów, zarówno dokonywanych ręcznie jak i przy użyciu przyssawek, 
musi być wykonywane w pozycji pionowej jak to pokazano na rysunku poniżej. Przy przemieszczaniu elementów 
z otworami wewnątrz, otwory powinny znajdować się w górnych partiach płyty.
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3./  
OPAKOWANIE I 
PRZEMIESZCZANIE
3.2/ OPAKOWANIE I PRZEMIESZCZANIE
Do transportu płyt Lapitec® konieczne jest użycie odpowiednich statywów transportowych, 
gwarantujących całkowite podparcie płyty. Zbyt małe podpory mogą spowodować uszkodzenie płyty.                                                                                                                                           
Transportowany element nie może być zbyt ścisło przywiązany aby nie spowodować pęknięcia elementu. 

3.3/ Opakowanie z ramą drewnianą
Umieścić pomiędzy i ramą w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi uderzeniami w czasie transportu- 

14
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4./  
MONTAŻ OSTATECZNY

4.1/ UŁOŻENIE WSTĘPNE NA STRUKTURZE
Bardzo ważne jest, aby podłoże na którym ma być zamontowany blat Lapitec® było idealnie płaskie, 
wypoziomowane i mocne w swojej strukturze. Większość uszkodzeń podczas montaży blatów wynika z faktu 
niewłaściwie przygotowanego , nierównego podłoża oraz pozostałości gruzu lub zanieczyśczeń .

Płaszczyzna blatu powinna idealnie przylegać do podłoża, ewentualne miejsca nie podparte mogą narazić blat 
na uszkodzenie. Ponadto wskazane jest aby silikon nie był nakładany punkowo lecz pokrywał równimiernie całą 
powierzchnię podłoża i po  ułożeniu blatu przylegał do całej jego powierzchni.

X V

Dla blatów o grubości 12 mm zaleca się stosowanie podłóż całkowicie podpierających blat aby zapewnić 
maksymalne jego podparcie. Jako podłoże najlepiej użyć sklejki wodoodpornej o grubości min. 20 mm która 
podeprze cały blat.                                                                                                                                                                                                                        
Ponadto ważne jest aby klej użyty do montażu Lapitec® był odpowiednio elastyczny po wyschnięciu (np. silikon) 
aby wyrównać ewentualne różnice w przyleganiu powierzchni.

 

- 
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4./  
MONTAŻ OSTATECZNY

W przypadku kiedy stosuje się strukturę na poprzeczkach drewnianych należy przestrzegać minimalną odległość 
pomiędzy poprzeczkami ,,C,, jak w tabeli poniżej.

Odległość

Podpora wymagana 12 mm 20 mm 30 mm Rysunek

Odległości 
zalecane max                                                                                                                                            
Ociążenie maksymalne 
130 kg

C ≤ 250 mm C ≤ 450 mm C ≤ 600 mm

C

W przypadkach gdy blat zwiera kilka otworów (otwór zlewu, płyty gazowej itd…) 

Blat z otworem Blat bez otworu- 
16
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4./  
MONTAŻ OSTATECZNY

4.2/ PRZEMIESZCZENIE W WARSZTACIE
Element należy utrzymywać w pozycji pionowej i upewnić się, że otwory skierowane są do góry.

- 
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4.3/ UŁOŻENIE ELEMENTU
W fazie zbliżania elementów należy przestrzegać poniżej wyszczególnionych zaleceń aby zapewnić właściwe 
ułożenie. 

Silikon rozprowadzony 
Przypadek 2równomiernie

Silikon rozprowadzony 
Przypadek 2równomiernie

Przypadek 1

Przypadek 2

4./  
MONTAŻ OSTATECZNY
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4.4/ MONTAŻ ELEMENTÓW Z ZEROWĄ FUGĄ
Faza przemieszczania i układania elementów jest procesem ryzykownym zarówno na etapie prac w warsztacie 
podczas prób jak i w miejscu docelowym.                               
Należy zawsze zachować maksymalną ostrożność i zwracać szczególną uwagę na obrzeża płyty w/g opisu:

- Każda krawędź musi mieć minimalny skos na boku , aby zagwarantować odpowiednią trwałość elementu.

X V
- Przed ułożeniem elementów należy upewnić się że podłoże jest wypoziomowane i idealnie płaskie, w 
przeciwnym wypadku należy użyć odpowiednich podkłdek.  Przylegające krawędzie muszą dobrze pasować i 
mieć jednakowe kąty aby uniknąć ukruszeń.

X

V

4./  
MONTAŻ OSTATECZNY
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- Aby uniknąć miejsc nie pokrytych klejem, należy podładać pomiędzy matriał a podłoże odpowiednio przygotowane 
dystanse , które należy następnie usunąć na czas aplikacji silikonu i sukcesywnych korekt ułożenia. 

Decydującym czynnikiem odpowiednie zadbanie o szczegóły na etapie montażu. 

VV
Silicone

4.5/ ŁĄCZENIE ELEMENTÓW PRZY UŻYCIU PRZYSSAWEK
Aby unikąć ukruszeń na etapie montażu należy korzystać z odpowiedniego systemu przyssawek.

4./  
MONTAŻ OSTATECZNY
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5.1/ CODZIENNE CZYSZCZENIE
Zostaje dokonywana poprzez codzienne usuwanie plam i zabrudzeń.

Rodzaj Zabrudzenia Rodzaj detergentu Powierzchnie gładkie Powierzchnie chropowate

Rdza

Kwas Scotch-brite nierysująca 
wilgotna

Szczotka z drobnym 
włosem

Związki wapnia
Ślady cementu, tynku lub 
wapna
Ślady aluminium
Tłuszcz Zasadowy/

Rozpuszczalnik
Mokra ściereczka Gąbka

Kawa
Tusz Utleniacz/Rozpuszczalnik
Olej

Rozpuszczalnik

Guma

Scotch-brite nierysująca 
wilgotna

Szczotka z drobnym 
włosem

Wosk
Klej epoksydowy

Żywica

Pisak niezmazywalny

Wino

Utleniacz
Mokra ściereczka Gąbka

Farba na bazie jodu
Krew
sok owocowy

Lód Zasadowy

Kwas: detergenty kwasowe, odkamieniacze, środki usuwające cement, es. Viakal

Zasadowy: detergent podstawowy, amoniak, odtłuszczacz es. Chante Clair, Cif, 
Bam
Rozpuszczalnik: rozpuszczalnik uniwersalny, rozcieńczalnik, terpentyna

Utleniacz: wybielacz, woda utleniona

Avvertenze
non utilizzare acidi forti (es: acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico e floruro di ammonio) o basi 
forti (es: idrossido di sodio e idrossido di potassio)                                                                                                   
Su superfici lisce utilizzare una spugna magica senza solventi per rimuovere le ultime tracce di sporco che le altre 
spugne non riescono a togliere. 

Uwaga: Należy unikać produktów zawierających kwas fluorowodorowy 
i pochodne

5./ 
OBSŁUGA I 
KONSERWACJA
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5.2/ MONTAŻ I KONSERWACJA
Wykonywane jest ono celem usunięcia szczególnie starych czy trwałych plam czy pozostałości.

Rodzaj Zabrudzenia Rodzaj detergentu Powierzchnie gładkie Powierzchnie chropowate

Kawa, coca cola, soki
uniwersalny,                                                                                                                                          
                na bazie 
zasadowej,

detertek Fila
owocowe CPSystem

coloured stain remover Faberchimica

Smary, pyły po
podeptaniu, dogłębne
czyszczenie

uniwersalny,                                                                                                                                          
                na bazie 
zasadowej,

detertek Fila
hmk r55 Hmk
intensive cleaner Lithofin
litonet Lotokol

taski r20-strip Johnsondiversey
Wino utleniacz oxidant Faberchimica

Osady wapienne na bazie kwasów

detertek Fila
cpstore CPSystem

viakal Procter&Gamble

Rdza na bazie kwasów
cpconcrete CPSystem

acido muriatico diluito Vari produttori

Tusze, markery na bazie 
rozpuszczalników

cpsolve CPSystem
coloured stain remover Faberchimica
metiletilchetone, diluente 
nitro, dielian, acqua ragia

różnych producentów

Ślady metaliczne
Cif Cream Unilever
Radzenie sobie z ścierne światła i światła 
niebieskiego pad pocieranie

Silikon
Zero-sil Fila
Via-sil Saratoga

Avvertenze
non utilizzare acidi forti (es: acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico e floruro di ammonio) o basi 
forti (es: idrossido di sodio e idrossido di potassio)                                                                                                   
Su superfici lisce utilizzare una spugna magica senza solventi per rimuovere le ultime tracce di sporco che le altre 
spugne non riescono a togliere. 

Uwaga: Należy unikać produktów zawierających kwas fluorowodorowy 
i pochodne

5./ 
OBSŁUGA I 
KONSERWACJA
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6./ 
DISCLAIMER

Ten podręcznik został pomyślany celem dostarczenia wytycznych i udzielenia użytecznych sugestii dotyczących 
obróbki, montażu oraz konserwacji płyt Lapitec®.
Informacje tu zawarte odbijają stan wiedzy znajomości naukowo-technicznej i operacyjnej posiadanej przez 
producenta w chwili publikacji, zaprasza się jednakże do poczynienia odniesienia do ostatniej uaktualnionej 
wersji, zawsze dostępnej na stronie www.lapitec.it w obszarze „download”.
Jako że jednakże chodzi o materiał ceramiczny, zaleca się użytkowniki nieograniczanie się do wskazówek 
podanych w niniejszym dokumencie, i zapoznanie się z całą dostępną naukowo-techniczną i operacyjną literaturą 
dostępną w tym temacie, jak również do wspierania się doświadczonymi ekspertami dla różnych faz obróbki oraz 
montażu produktów ceramicznych.
Tak jak powyżej, Lapitec S.p.A. nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody, które mogłyby się objawić 
przy stosowaniu informacji oraz sugestii zawartych w niniejszym podręczniku technicznym, ponieważ same 
przedmiotowe informacje i sugestie powinny być zawsze profilaktycznie sprawdzone przez użytkownika.

Lapitec S.p.A. zastrzega sobie ponadto możliwość nanoszenia modyfikacji technicznych dowolnego rodzaju 
bez żadnego ostrzeżenia i bez bezpośredniego komunikatu dla jakiejkolwiek ze stron (zaprasza się jednakże 
do czynienia odniesień do ostatniej uaktualnianej wersji, zawsze dostępnej na stronie www.lapitec.it w obszarze 
„download”).

Przy dostawie materiału właściwe jest sprawdzenie koloru, wielkości i obrobienia powierzchni, jako że nie będą 
uznawane reklamacje na już położony materiał z wadami już obecnymi w chwili dostawy.
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