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zasady układania kostki brukowej

1 Rys.
1. Wykop - powinien być wykonany na grubość wszystkich warstw 
powieszchniowych a jego dno powinno być zagęszczone. W 
przypadku podłoża nieprzepuszczalnego należy przewidzieć spadek 
lub wbudować drenaż. 
2. Krawężniki (lub inne materiały obrzegowania nawierzchni) 
– montujemy na wyznaczonych poziomach osadzając je na 
fundamencie z betonu C12/15.

2 Rys.
Obydwie warstwy powinny być zagęszczone pojedynczo metodą 
mechaniczną.
3. Warstwa mrozochronna - zabezpieczenie przed skutkami przemarzania 
i z odpowiednim odsączeniem wód opadowych powinno być wykonane 
na zaprojektowane grubości z materiału wodo przepuszczalnego. Warstwę 
należy zagęścić mechanicznie.
4. Podbudowa – warstwa ta odpowiada za stabilność oraz nośność. Grubość 
podbudowy nie powinna wynosić mniej niż 10cm a wskazane jest nawet do 
40cm. Szczegółowych informacji co do grubości podbudowy można uzyskać 
z odpowiednio wykonanego projektu. Po zagęszczeniu mechanicznym 
przewidującym spadek poprzeczny 1-3% rużnice w grubościach podbudowy 
nie powinny przekraczać ±2cm.

3Rys.
5. Podsypka – warstwa betonu piaskowego o grubości 3-5cm 
umożliwiająca równomierne ułożenie i niwelująca różnice wysokości 
kostek. Podsypkę należy wyrównać zachowując projektowany 
spadek poprzeczny i rzędną wysokości ok. 1 cm ponad projektowany 
poziom warstwy. Nie należy zagęszczać. 
6. Układanie kostki – układanie zaczynamy od brzegu nawierzchni 
(wbudowanego krawężnika lub innego elementu oporowego). 
Kostkę układamy na świeży beton, nie należy poruszać się po 
podsypce a jedynie po ułożonej kostce. 
7. Zasada trzech palet – kostkę brukową produkuje się z naturalnych 
składników takich jak piasek, kruszywa, cement, których barwa może 
się różnić i oddziałowywać na nieznaczne odchyłki koloru kostki. 
W celu uniknięcia widocznych różnic w kolorze nawierzchni należy 
podczas układania pobierać kostki z trzech palet jednocześnie i 
mieszać je przy wykładaniu.

4 Rys.
8. Spoinowanie – polega na rozłożeniu warstwy piasku po całej 
powierzchni kostki brukowej a następnie na jej przemiataniu, 
tak aby piasek wypełnił spoiny. Żeby uniknąć zabrudzeń kostki 
brukowej należy użyć piasku płukanego. Spoina jest bardzo ważnym 
elementem zapewniającym stabilność kostek i odpowiedzialnym za 
przenoszenie znacznych obciążeń dynamicznych.
9. Zagęszczanie – przeprowadzamy symetrycznie, wzdłuż i 
poprzecznie parokrotnie,  w taki sposób żeby każda część powierzchni 
była równomiernie zagęszczona aż do całkowitego zniwelowania 
różnic wysokości poszczególnych kostek. Przy zagęszczaniu poziom 
nawierzchni obniży się o około 1cm do projektowanej rzędnej. Po 
zagęszczeniu należy ponownie zaspoinować a następnie zamieść lub 
spłukać nawierzchnię wodą.


