
DESKI OGRODOWEJ
INSTRUKCJA MONTAŻU

PODSTAWOWYM WARUNKIEM TEGO, ABY NAWIERZCHNIA Z DEKORACYJNYCH DESEK BETONOWYCH 
SPEŁNIAŁA SWOJE FUNKCJE, JEST PRAWIDŁOWO WYKONANA PODBUDOWA. OD NIEJ ORAZ OD 

WŁAŚCIWEGO UŁOŻENIA MATERIAŁU ZALEŻY POŹNIEJSZA STABILNOŚĆ, 
SZTYWNOŚĆ NAWIERZCHNI, ORAZ ESTETYKI WYKOŃCZENIA. 

deska ogrodowa

deska - grubość - 4 cm 

podbudowa/ fundament (betonowy) 
- zalecana grubość min 15-30 cm

zaprawa cementowa (zalecana grubość - 3-4cm)
lub klej elastyczny (ewentualnie beton - warstwa 10 cm)

Zalecane układanie desek ogrodowych 

grunt rodzimy/naturanny

Rys. Przekrój - układanie desek ogrodowych. 

1. Powierzchnia, na której będą montowane deski powinna być odpowiednio przygotowana. W tym celu należy 
usunąć warstwę humusu, a na jej miejsce wykonać fundament/podbudowę z warstwy chudego betonu. Grubość 
podbudowy powinna wynosić od 15 cm do 30 cm. Należy pamiętać, aby warstwę podbudowy odpowiednio zagęścić, 
np. płytą wibrującą. 
2. Wykonana podbudowa powinna zapewnić sztywność i stabilność podłoża na działanie obciążeń, a także mrozu.
3. Przy układaniu desek na balkonie podłoże stanowi wylewka betonowa lub zbrojona płyta betonowa o dpowiednich 
parametrach.
5. Do przyklejenia / układania desek używa się zaprawy cementowo - betonowej bądź kleju półelastycznego oraz 
gumowego młotka najlepiej białego (nie należy używać czarnego, ponieważ może on pozostawić trudne do usunię-
cia zabrudzenia).
6. Grubość warstwy zaprawy powinna wynosić od 3 do 4 cm. Należy ją rozprowadzić pod całą powierzchnią deski 
(nakładając zaprawę tak aby nie ubrudzić powierzchni deski).
7. Deski przycinamy piłą do betonu z tarczą diamentową.
8. Deski można układać na styk bądź z fugą.
8. Przy układaniu desek z fugą należy pamiętać o pozostawieniu ok. 5 – 15 mm odstępu między deskami na wykona-
nie fugowania.
9. Fugę można wykonać z piasku bądź zaprawy uszczelniacza. 
10. Podczas fugowania należy pamiętać, aby wyfugować całą powierzchnię pomiędzy deskami, starając się nie 
brudzić przy tym desek.
11.Po ułożeniu desek nie należy chodzić od 1 do 2 dni po ułożonych elementach.
12. Aby zabezpieczyć deski przed działaniem warunków atmosferycznych oraz zabrudzeniami wskazane jest zaim-
pregnowanie desek impregnatem firmy Stonel. 
13. Przy zastosowaniu fugi z piasku impregnacji dokonujemy przed procesem fugowania. Natomiast przy zastoso-
waniu fugi z zaprawy uszczelniacza impregnacji dokonujemy po fugowaniu oraz wyschnięciu 
zaprawy uszczelniającej.  


