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ELASTOLITH jest holenderskim producentem jedynej w swoim 
rodzaju mineralnej płytki klinkierowej. Ręczną metodę produkcji 
opatentowano w 1962 roku i realizuje się ją do dzisiaj we wciąż 
doskonalonej formie. 

płytki klinkierowe ELASTOLITH – wraz z systemowym klejem – posiadają wyjątkowe 

właściwości, dzięki którym mogą być stosowane niemal wszędzie. Wszystkie 

produkty ELASTOLITH wytwarzane są od ponad 50-ciu lat w tej samej manufakturze, 

w holenderskiej miejscowości Haaksbergen, przy zachowaniu najwyższych standardów 

produkcji i jakości. 

ponad 
50 lat doświadczenia

WIELOLETNIA TRADYCJA WYTWARZANIA
UNIKALNYCH PŁYTEK KLINKIEROWYCH

2



WE WNęTRZACH I NA ZEWNĄTRZ!WYJĄTKOWY EFEKT EKSKLuZYWNEJ ŚCIANY…

Mineralny klinkier jest 
paroprzepuszczalny,  
mrozoodporny i oddychający. 

Łatwość i szybkość montażu 
w połączeniu z bogatą 
kolorystyką płytek dają prosty 
i przemyślany produkt do nawet 
najbardziej skomplikowanych 
aranżacji architektonicznych.
Możliwy do zastosowania na 
niemal każdym stabilnym 
podłożu.

Niezwykłe
fasady

Klimatyczne
wnętrza

Oryginalne
dekoracje

Bogactwo kolorów, struktur 
i formatów płytek ELASTOLITH 
daje wiele możliwości na 
tworzenie klimatycznych 
wnętrz.

Czerwienie, biele, szarości 
i antracyty nadają indywidualny  
i niepowtarzalny charakter 
ścianom – od surowego, 
nowoczesnego po ciepły 
i przytulny. Wachlarz możliwości 
doboru kolorów umożliwia 
kreowanie wnętrz na nowo. 

Paroprzepuszczalność płytek 
ELASTOLITH gwarantuje 
trwałość i zdrowie ścian na lata.

Okrągłe słupy, półokrągłe 
ściany i skomplikowane 
gzymsy nie stanowią już 
problemu. 

unikalne właściwości płytek 
ELASTOLITH, uzyskane 
w procesie produkcji, 
umożliwiają dostosowanie 
ich do krzywizn, krawędzi 
narożnych ścian czy 
nadproży, bez potrzeby 
inwestowania w płytki 
kątowe. 

System firmy ELASTOLITH 
nie wymaga dodatkowej 
impregnacji i fugowania.
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Mineralne płytki ELASTOLITH to jakość bez kompromisów, także w kwestii ochrony środowiska 
naturalnego. Technologia ich produkcji jest całkowicie ekologiczna i odbywa się przy zastosowaniu 
surowców naturalnych. ponad 92% składu płytki ELASTOLITH to mieszanka starannie 
wyselekcjonowanych piasków kwarcowych, a około 6% stanowią najwyższej jakości żywice. 
płytki barwione są w masie przy użyciu tylko naturalnych pigmentów na bazie tlenku żelaza. 

Skład kleju i grunt to także piaski kwarcowe, wymieszane z wodą oraz innymi 
komponentami. Jest to o tyle istotne, że po zamontowaniu na ścianie, poszczególne 
elementy wchodzą ze sobą w reakcję tworząc jedną całość – dlatego system ma tak 
szczególne właściwości  i gwarantuję odporność i wytrzymałość przez lata.

Z czego składa się płytka ELASTOLITH?

W zgodzie z naturą
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92%

6%

2%

PIASEK 

KWARCOWY

NATuRALNE 

ŻYWICE

NATuRALNE

pIGMENTY

NATuRALNIE DOSKONAŁY!
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• bez konieczności stosowania 

podkonstrukcji nośnej

• klej jest fugą

• bez narożników

• bez impregnacji

• zrób to sam!

Oszczędność
pieniędzy

• szybki montaż

• łatwo i samodzielnie

• szybkoschnący klej

• płytki docinane nożycami (a nie 

szlifierkami kątowymi)

• montaż na każdym sztywnym, 

stabilnym i oczyszczonym podłożu

• możliwość montażu bezpośrednio do 

docieplenia z wełny mineralnej lub 

styropianu (do grubości aż 30 cm)

Oszczędność
czasu

Dopasowane 
do potrzeb

• na zewnątrz i do wnętrz

• na zaokrąglone  powierzchnie

• narożniki wyginane z płytki

• pełna gwarancja producenta

• odporność na uderzenia

• mrozoodporność

• odporność na uV

• system w pełni komplementarny

• Aprobata Techniczna i Certyfikat 

Instytutu Techniki Budowlanej

Gwarancja
wytrzymałości

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI!ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA...

• struktura każdej płytki 

wykańczana jest ręcznie

• doskonale imitują mur z ręcznie 

formowanej cegły

• nie ma dwóch takich samych 

płytek ELASTOLITH 

Oryginalna
struktura



Szary piaskowy

Biały

Jasnoszary

BrązowySzary

Antracytowy

 NASZE HITY KOLORYSTYCZNE!
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… ORAZ 7 KOLORÓW KLEJu!WYBIERZ Z SZEROKIEJ GAMY KOLORÓW,  
FORMATÓW I STRuKTuR pŁYTEK…

Biały

Szary

Jasnoszary

KLEJ JEST FuGĄ!

Brązowy

Antracytowy

Szary cementowy

Corsica patrz str. 12Malta patrz str. 14

Luzern patrz str. 26Sahara patrz str. 15 Cordoba patrz str. 16Palermo patrz str. 19

Sevilla patrz str. 20Alaska patrz str. 23

Blackpool patrz str. 22

Nebraska patrz str. 24

Hamburg patrz str. 27

Colorado patrz str. 18



CORSICA
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SAHARA 

14

MALTA



CORDOBA

16



18

COLORADO pALERMO
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SEVILLA
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BLACKpOOL AlASKA



NEBRASKA
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LuZERN HAMBuRG
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POTrzEBuJESz TyLkO:

• PACY ZĘBATEJ 4 MM

• NOŻYC/NOŻYKA DO TAPET

• PŁASKIEGO PĘDZELKA 12 MM

PrzydAdzą SIĘ róWNIEŻ:

• SZNUREK DO ZAZNACZANIA POZIOMU

• OŁÓWEK

• METRÓWKA

• POZIOMICA

przy pomocy pacy zębatej 
(4 mm) rozprowadź specjalny 
klej ELASTOLITH, w wybranym 
kolorze, na powierzchni  
nie większej niż 0,5 m2.  
Klej bardzo szybko schnie.

1. KLEJENIE

Od razu przyklej płytki. Dociśnij 
płytkę (równomiernie, całą 
powierzchnią) do świeżego 
kleju, zachowując szerokość fug 
około 12 mm. 

2. DOCISKANIE

Mineralną płytkę klinkierową 
ELASTOLITH możesz bez 
trudu dociąć idalnie pod 
żądany wymiar. Docinki można 
zastosować w dalszym montażu.

3. DOCINANIE

Na narożnikach płytkę 
ELASTOLITH wystarczy 
odpowiednio zagiąć. przy 
niższych temperaturach płytkę 
należy dogrzać  
i uformować w dłoniach, aby 
uniknąć mikropęknięć.

4. NAROŻNIKI

po położeniu i dociśnięciu płytek 
ELASTOLITH należy wygładzić 
świeży klej przy pomocy płaskiego, 
wilgotnego pędzelka o szer. 12 mm, 
tworząc tym samym fugę w jednym  
z 7 kolorów kleju.  
Krawędzie płytek muszą być 
dokładnie powleczone klejem, 
aby zapobiec przedostawaniu się 
wilgoci pod ich powierzchnię.

5. FuGOWANIE

 elaStyCZny

 lekki

 wytrZymały

  najniżSZe koSZty 

montażu

 BeZ fugowania

 BeZ SZalunku

 BeZ narożnikÓw

2 x pudełko z płytkami
+ wiadro kleju/fugi – 5 kg

6 x pudełko z płytkami
+ wiadro kleju/fugi – 15 kg

= 6 m2

= 2 m2
MONTAŻ, BEZ SpECJALISTYCZNYCH NARZęDZI!

Pamiętaj, że klinkier mineralny ELASTOLITH wykonywany jest ręcznie. W przypadku późniejszych zamówień mogą wystąpić 
różnice kolorystyczne i strukturalne płytek klinkierowych.

Montaż systemu w sugerowanym zakresie temperatur powietrza: od +5°C do +25°C.

Należy przestrzegać ogólnych Zaleceń Producenta odnośnie montażu oraz magazynowania systemu mineralnych płytek 
klinkierowych ELASTOLITH (ulotka znajduje się w każdym kartonie z płytkami).

Bezpośrednio po zamontowaniu system chronić przed intensywnymi opadami 
atmosferycznymi przez okres ok. 72 godzin. W przypadku możliwości wystąpienia 
niskich temperatur zagwarantować temperaturę powyżej +5°C  na czas montażu 
oraz przez okres co najmniej 5 dni bezpośrednio po zamontowaniu systemu .



Jak najbardziej. ELASTOLITH można stosować na powierzchniach, które nagrzewają się do temperatury  

100ºC, ale w trakcie montażu taka powierzchnia powinna być oczywiście chłodna.

CZY ELASTOLITH NADAJE SIĘ DO 

WYKOŃCZENIA KOMINKA?

Płytki ELASTOLITH można montować na prawie każdym rodzaju podłoża, w tym na ścianach z płyt  

gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych, z betonu komórkowego, silikatów, a nawet na 

powierzchniach z metalu czy PVC. Specjalny klej ELASTOLITH ma niezwykłą siłę, która pozwala 

montować mineralne płytki klinkierowe na bardzo gładkich powierzchniach, jednak dla polepszenia 

ich przyczepności należy je wcześniej zagruntować gruntem ELASTOLITH z dużą zawartością piasku 

kwarcowego. Oczywiście, system ELASTOLITH możemy montować także bezpośrednio do docieplenia  

z wełny mineralnej albo styropianu o grubości do 30 cm.

NA JAKICH POWIERZCHNIACH

MOŻNA MONTOWAĆ PŁYTKI 

ELASTOLITH?

CZY PŁYTKI ELASTOLITH 

MOŻNA STOSOWAĆ W  OGRODZIE?

Tak, wcześniej należy jednak zabezpieczyć podłoże płytek przed wilgocią. Mokre mury oporowe, wilgotne 

ściany studni, czy nieosuszone podmurówki nie są dobrymi podłożami dla żadnego materiału. Przed 

przyklejeniem płytek ELASTOLITH, tego typu miejsca należy starannie osuszyć, a także zabezpieczyć 

odpowiednim materiałem izolacyjnym.

CZY PŁYTKI ELASTOLITH 

MOŻNA STOSOWAĆ 

W ŁAZIENKACH I KUCHNIACH?

ELASTOLITH to doskonały materiał do aranżacji wnętrz, w tym również łazienek i kuchni. Jednak w takich 

miejscach jak kabina prysznicowa, czy bezpośrednie sąsiedztwo płyty kuchennej radzimy zastosowanie 

gładkiego materiału o łatwo zmywalnej powierzchni.
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MASZ PYTANIE? MY ZNAMY ODPOWIEDŹ!

MASZ pYTANIE? JESTEŚMY DO DYSpOZYCJI:
+48 58 345 13 72

pytania@elastolith.pl 



ELASTOLITH POLSKA 
ul. Kasztanowa 9 
80-540 Gdańsk
Polska 

www.elastolith.pl


