
STOPNIE SCHODOWE
INSTRUKCJA ZABUDOWY



ZABUDOWA STOPNI OKŁADZINOWYCH

SCHODY - WEWNĘTRZNE

SCHODY - ZEWNĘTRZNE

Pasy zaprawy klejowej elastycznej grubowarstwowej  gr. 5-15 mm lub pasy zaprawy 

cementowej M10 gr. 20-30 mm i szerokości 10 cm w rozstawie co 30 cm

Pasy zaprawy klejowej elastycznej grubowarstwowej  gr. 5-15 mm lub pasy zaprawy 

cementowej M10 gr. 20-30 mm i szerokości 10 cm w rozstawie co 30 cm

Fuga elastyczna 3-5 mm:

uszczelniacz poliuretanowy

lub silikonowy

Fuga 3-5 mm: zaprawa 

fugowa elastyczna

Uszczelnienie wodochronne Schody żelbetowe

Schody żelbetowe

1%
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Stopnie okładzinowe mogą być wykorzystane przy zabudowie nowych 

schodów, jak również przy renowacji już istniejących. Często pojawiają-

ce się uszkodzenia ceramicznych płytek schodowych są powodem, dla 

którego przeprowadza się remont i wymianę okładzin schodowych. Naj-

lepszym rozwiązaniem w takich przypadkach jest zastosowanie stopni 

okładzinowych. Betonowe elementy schodowe o grubości 4 cm tworzą 

trwałe i eleganckie wykończenie strefy wejściowej domu lub tarasu. 

Podczas renowacji należy usunąć stare płytki i przy użyciu zaprawy 

wyrównawczej uzupełnić ewentualne ubytki w podłożu. Ze względu na 

zwiększoną grubość elementów należy sprawdzić i dopasować poziom 

usytuowania drzwi wejściowych do nowego podestu wejściowego. 

Stopnie okładzinowe montowane są na konstrukcji żelbetowej schodów.  

W przypadku schodów zewnętrznych podłoże betonowe biegu należy 

zabezpieczyć izolacją wodochronną wykonaną z zaprawy uszczelnia-

jącej. Zaprawa uszczelniająca to przygotowana fabrycznie jedno- lub 

dwuskładnikowa mieszanka mineralna do wytwarzania elastycznych 

powłok, nie przepuszczających wody i mostkujących pęknięcia. Tworzy 

szczelną powłokę chroniącą podłoże betonowe przed działaniem wody 

opadowej. Zabezpiecza beton przed zawilgoceniem i odspajaniem 

wierzchniej warstwy na skutek przemarzania w okresie zimowym. 

Przed właściwym montażem stopni okładzinowych zalecane jest 

sprawdzenie prawidłowych wymiarów elementów poprzez ułożenie 

„na sucho” całej zabudowy. W razie konieczności należy dokonać do-

cięcia elementów przy użyciu szlifierki kątowej wyposażonej w tarczę 

do cięcia betonu.

Spoiny poziome i pionowe pomiędzy elementami powinny wynosić 1-3 

mm i wypełnione zostać fugą elastyczną w postaci uszczelniacza poli-

uretanowego lub silikonowego. Przed naniesieniem fugi w spoiny zale-

camy wyklejenie taśmy malarskiej wzdłuż połączeń w celu uniknięcia 

zabrudzenia.

UWAGA: W przypadku schodów zewnętrznych pierwsza podstop-
nica nie może zachodzić na nawierzchnię wejściową, ze względu 
na możliwość wypiętrzania poziomu nawierzchni w okresie 
zimowym.

Stopnice należy układać na pasach zaprawy cementowej M10 (1:4) 

lub zaprawy klejowej grubowarstwowej. Podstopnice montuje się na 

zaprawie klejowej elastycznej typu C2ES1 lub wyższej klasy. Pasy za-

prawy cementowej o grubości 2-3 cm i szerokości 10-15 cm układa 

się w rozstawie co ok. 30 cm. W przypadku montażu elementów na 

pasach z zaprawy klejowej grubość kleju powinna wynosić 0,5-1,5 cm. 

W przypadku schodów zewnętrznych stopnice układamy zachowując 

1% nachylenie umożliwiające odprowadzenie wody. W trakcie montażu 

podstopnic i stopnic w połączeniach pomiędzy elementami zalecamy 

ułożenie uszczelniacza poliuretanowego lub silikonowego.

Zabudowę stopni okładzinowych prowadzimy od dołu do góry biegu, 

kolejno montując elementy pionowe i poziome. Najpierw należy za-

montować dolny spocznik, następnie podstopnice i stopnice, a na koń-

cu górny podest lub posadzkę.
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ZABUDOWA STOPNI BLOKOWYCH

STOPNIE BLOKOWE - WARIANT I

STOPNIE BLOKOWE - WARIANT II

  

Fuga elastyczna 3-5 mm: uszczelniacz poliuretanowy

lub silikonowy

Fuga elastyczna 3-5 mm: uszczelniacz poliuretanowy

lub silikonowy

Zaprawa cementowa lub klejowa 5-20 mm

Beton B10 - 10-15 cm

Beton B10 - 10-15 cm

Fundament beton B10 - 100 cm

Fundament beton B15 - 100 cm

Kruszywo łamane,  

żwir 25 cm

Kruszywo, żwir

20 cm

Grunt

Grunt

1%

1%

min. 2 cm

min. 2 cm
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Stopnie blokowe zabudowuje się bezpośrednio na podłożu gruntowym, 

bez konieczności wykonywania konstrukcji żelbetowej schodów. 

Po rozmierzeniu w terenie obrysu schodów należy wykonać wykop  

w gruncie na głębokość ok. 35 cm poniżej planowanego poziomu po-

sadowienia stopni. Dno wykopu należy wyprofilować zgodnie z plano-

wanym biegiem schodów. Pod pierwszy stopień należy wykonać fun-

dament betonowy posadowiony na głębokości 80-140 cm w zależności 

od strefy klimatycznej i głębokości przemarzania gruntu. Następnie 

należy wykonać warstwę podbudowy z kruszywa łamanego lub żwiru  

o grubości 25 cm i zagęścić mechanicznie. 

Powierzchnie boczne schodów ze stopni blokowych zalecamy obu-

dować palisadami Bruk-Bet, murkami z bloczków Gardenit lub cegły  

Uni-Split.

Stopnie blokowe układamy na warstwie półsuchego betonu C12/15 

(B15) o grubości 10 cm. Kolejne bloki należy układać tak, aby na sie-

bie zachodziły co najmniej 2 cm i posiadały spadek 1%, umożliwiający 

odprowadzenie wody z biegu schodowego. Spoiny poziome i pionowe  

o szerokości 2-5 mm pomiędzy elementami należy wypełnić uszczel-

niaczem poliuretanowym lub fugą żywiczną Bruk-Bet Prestige. 

W przypadku długiego biegu schodowego powyżej 5 stopni, na podbu-

dowie z kruszywa łamanego należy wykonać pełny podkład betonowy 

C12/15 o grubości 10-15 cm. W tym przypadku bloki schodowe układa-

my na pasach zaprawy klejowej grubości 1 cm.

5



BRUK-BET® SP. Z O.O
NIECIECZA 199
33-240 ŻABNO

e-mail:
biuro@bruk-bet.pl

Infolinia:
801 209 047www.bruk-bet.pl

BRUK-BET® PARTNER


