
Cum trebuie utilizate şi întreţinute suprafeţele placate? 
 
UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINERE 
DURATA DE VIAŢĂ A SUPRAFEŢEI PLACATE DEPINDE ATÂT DE MODUL DE UTILIZARE 
CÂT ŞI DE MODUL DE ÎNTREŢINERE. 
Deci, utilizatorul are şi el un rol important în păstrarea în timp a calităţii tehnice şi 
estetice a suprafeţelor placate. 
Pardoseala sau peretele placat, la care proiectarea şi punerea în operă au fost făcute corect, se 
constituie într-o suprafaţă cu o rezistenţă foarte mare, mai ales comparativ cu suprafeţele 
acoperite cu materiale mai moi, mai inflamabile sau mai dispuse la pătare. 
Pentru buna sa exploatare şi întreţinere, pe lângă cunoştinţele despre materiale este nevoie şi 
de precauţiile dictate de instinctele personale. Câteva exemple: 
• Placaje şi rosturi 

Suprafaţa placată - mai precis ceea ce vedem din ea - este compusă atât din plăci cât şi din 
rosturi. Trebuie acordată aceeaşi atenţie ambelor elemente. 

• Substanţe pentru curăţat 
Pentru întreţinerea suprafeţelor placate recomandăm să se utilizeze detergenţi 
corespunzători, care se găsesc în comerţ şi să se evite utilizarea soluţiilor acide, foarte 
puternice şi agresive, cum sunt cele pentru curăţarea şi dezinfectarea WC-ului. Chiar dacă 
nu afectează plăcile, aceste substanţe pot deteriora rosturile umplute cu chit pe bază de 
ciment (aşa cum se întâmplă de obicei). Notăm, că singurele rosturi care rezistă 
corespunzător la chimicale, sunt cele epoxidice. 

• Metode de curăţare 
În timpul curăţării trebuie să evităm sau să limităm la minim utilizarea uneltelor abrazive (de 
ex. unelte metalice). Să fim prudenţi în primul rând cu suprafeţele lucioase, pentru că pe 
acestea se văd cel mai bine zgârieturile, uzura, etc. 

• Murdărie abrazivă 
Anumite tipuri de murdărie (nisip, praf) intensifică efectul abraziv provocat de circulaţie, 
motiv pentru care trebuie să încercăm să păstrăm pardoseala curată, să evităm acumularea 
murdăriei adusă de afară, aşezând un preş la intrare. 

• Precauţii şi protecţie 
Plăcile ceramice sunt foarte puţin rezistente la solicitările provocate de lovituri. De aceea, 
pe cât posibil, să evităm căderea obiectelor grele pe pardoseală, respectiv să protejăm 
zonele unde aceste obiecte pot să cadă mai des (de ex. în bucătărie în faţa chiuvetei şi a 
aragazului). 

 


