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Co na podłogę - gres czy terakota?
Płytki ceramiczne to szybki i efektowny sposób na wykończenie podłogi, zarówno we wnętrzach, jak i na
zewnątrz – na przykład na tarasie. Wybierając odpowiedni surowiec, często stajemy przed trudnym wyborem
między gresem a terakotą. Oba materiały mają swoje wady i zalety, warto więc zapoznać się z ich
charakterystyką.

Zobacz także:

- Na co zwrócić uwagę
przy zakupie płytek
ceramicznych?
- Płytki do przedpokoju –
gres czy terakota?

Płytki ceramiczne powstają poprzez zmieszanie ze sobą w odpowiednich proporcjach gliny, krzemionki i topników. Do

wykonanej w ten sposób masy dodaje się barwnik, a następnie całość suszy się i wypala w temperaturze 1000 – 1300 °C.

page 1 / 4

Dom.pl | Co na podłogę - gres czy terakota?
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/co-na-podloge-gres-czy-terakota.html

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który z dwóch wymienionych wcześniej materiałów – gres czy terakota
- jest lepszy. Jedno jest pewne – wybór trzeba dobrze przemyśleć. Jest to szczególnie ważne, gdy wykańczamy podłogę na
tarasie. Jest bowiem wyjątkowo narażona na działanie czynników atmosferycznych, przez co bardzo duże znaczenie ma jej
jakość.

Terakota, czyli płytki kamionkowe

Terakota to płytki, których powierzchnia jest szkliwiona, co nadaje im charakterystyczną gładkość. Dostępne są zarówno w
wersji matowej, jak i błyszczącej. Materiał ten idealnie nadaje się do stosowania na zewnątrz – przyczyną tego jest jego
wyjątkowo niska nasiąkliwość.
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(Wybierając płytki ceramiczne często stajemy przed wyborem między gresem a terakotą, fot. archiwum DOM.pl)

Układając terakotę na zewnątrz, pamiętajmy jednak o paru zasadach. Przede wszystkim przyjrzyjmy się spodom płytek. Jeśli
znajdują się na nich bruzdy, oznacza to, że będą dobrze trzymały się podłoża, nadają się więc do układania na zewnątrz. Nie
trzeba chyba dodawać, że najlepiej wybierać do tego celu płytki mrozoodporne.

Kolejną istotna kwestią jest szerokość spoin – rozszerzalność temperaturowa materiałów sprawia, że warto, by były nieco
szersze. Optymalne przy układaniu podłogi na zewnątrz byłoby wykonanie spoin o szerokości około 1 cm. Dobrym
rozwiązaniem jest także użycie elastycznego kleju oraz zaprawy.

Płytki ceramiczne to szybki i efektowny sposób na wykończenie podłogi, zarówno we wnętrzach, jak i na
zewnątrz – na przykład na tarasie. Wybierając odpowiedni surowiec, często stajemy przed trudnym wyborem
między gresem a terakotą. Oba materiały mają swoje wady i zalety, warto więc zapoznać się z ich
charakterystyką.
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Gres, czyli kamionka szlachetna

Płytki gresowe charakteryzują się jeszcze mniejszą nasiąkliwością, niż terakota. Są tez mocniejsze i nie ścierają się tak łatwo.
Swoje zalety zawdzięczają zarówno składowi, jak i formowaniu poprzez prasowanie. Mają jedną, niekwestionowaną wadę –
trudno jest go przeciąć lub przewiercić, co może spowodować pewne problemy – na przykład przy instalacji różnego rodzaju
urządzeń.

(Terakotę wyróżnia jej charakterystyczna gładkość, fot. Ceramika Paradyż)

Jeśli chodzi o rodzaje gresu, wyróżniamy gres szkliwiony, oraz naturalny. Oto ich krótka charakterystyka:

- Gres szkliwiony – do złudzenia przypomina terakotę, jednak jego jakość jest duża wyższa. Ma przewagę nad terakotą
zarówno pod względem nasiąkliwości, jak i twardości. W sklepach można spotkać płytki z gresu szkliwionego ozdobione
różnego rodzaju wzorami, pamiętajmy jednak, że z czasem mogą ulec wytarciu, co sprawi, że będą wyglądać
nieestetycznie.

- Gres naturalny – to materiał o wysokiej odporności na ścieranie, twardy niczym granit. W odróżnieniu od gresu
szkliwionego nawet wytarcie powierzchni płytek nie wpływa znacząco na ich wygląd – przyczyną tego jest ich jednolita
struktura. Zaletą gresu naturalnego jest jego niska nasiąkliwość. Materiał ten ma jednak poważną wadę – chropowata
powierzchnia łatwo zatrzymuje brud. Na półkach sklepowych możemy także znaleźć gres naturalny, którego
powierzchnia jest polerowana. Jest on często wybierany ze względu na estetykę, jednak jego nasiąkliwość jest większa
niż w przypadku odmian, które nie są polerowane. Intensywna eksploatacja może również spowodować jego
zmatowienie.
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