
 

Instrukcja montażu nawierzchni 

z płyty elastycznej  

 

Przygotowanie podłoża 

1. Podłoże pod płytę elastyczną powinno być dokładnie wypoziomowane oraz mrozoodporne. Płyty 

ułożone powinny być na mocnym, zwięzłym i stabilnym podłożu. Do tego celu najlepiej wykorzystać 

kruszywo łamane, piasek, „chudy” beton, beton. 

2. W celu prawidłowego utwardzenia i związania materiału podłoża należy użyć maszyny wibracyjnej 

służącej również przy układaniu kostki brukowej. 

 
3. Aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie wody z nawierzchni wykonanego placu należy przed 

ułożeniem nawierzchni elastycznej zadbać o właściwe odwodnienie. W tym celu należy uzyskać 

nachylenie powierzchni około 1%. 

 

Sposób przygotowania podłoza pod nawierzchnie elastyczne: 

1. Warstwa podbudowy odsączająca wykonana z piasku średniego, frakcja 1 – 2 mm, grubość 

warstwy ok. 100 mm. 

2. Warstwa nośna wykonana z kruszywa łamanego frakcja 4-31,5mm, grubość warstwy 100 mm. 

3. Warstwa stabilizująca z chudego betonu B 7, grubość warstwy od 50 mm. 

4. Nawierzchnia elastyczna  

 

W zależności od indywidualnych warunków lokalnych należy bezpośrednio na rodzimy grunt 

zastosować geotkaninę o gramaturze 90-100 g/m2 jako warstwę separacyjną lub filtracyjną. 

Poszczególne warstwy podbudowy powinny być zagęszczone do żądanej grubości przy pomocy 

profesjonalnych urządzeń jak walec czy zagęszczarka płytowa. 

 

Montaż płyty elastycznej 

Montaż płyty elastycznej należy rozpocząć od jednego z narożników powierzchni układanej, 

następnie ułożyć pierwszy rząd płyt do krawędzi ograniczającej z drugiej strony. 



 
 

W przypadku układania płyt z mijaniem się fug, montaż drugiego rzędu rozpocząć przy użyciu płyty 

połówki i kontynuować za pomocą pełnej, jak pokazuje powyższy rysunek.  

 

Układając płyty należy zwrócić uwagę na kamienie, które mogą wejść w złącza, powodując ich brak 

przylegania. Upewnić się, czy płyty pełne i połówkowe ściśle przylegają do pozostałych, oraz do 

krawędzi układanej powierzchni. Podczas montażu stosować odpowiedni sprzęt montażowy. Płyty 

należy ciąć dokładnie, aby uzyskać jednolitą strukturę. Można je łatwo przycinać przy pomocy ogólnie 

dostępnych narzędzi. Montaż przy krawędziach zaokrąglonych, wgłębieniach lub o zarysie z 

promieniem około 4 – 8 m wymaga użycia odpowiednio dużej ilości płyt przyciętych lub 

połówkowych. Wbudowane obrzeża betonowe lub elastyczne muszą zachowywać założone kształty 

geometryczne. Przy montażu płyty 500 × 500 stosowane są kołki stabilizujące ( 16 szt/m2), które 

zabezpieczają przed uginaniem się płyt w narożach. Konserwacja nawierzchni elastycznych odbywa 

się zgodnie z instrukcją użytkowania producenta. Sprawdzanie właściwości nawierzchni może 

wykonywać uprawniony zakład certyfikujący. 


