
Выкарыстоўваць цэглу неабходна ў адпаведнасці з вобласцю прымянення, усталяванай 
патрабаваннямі СТБ 1160-99 «Цэгла і камяні керамічныя. Тэхнічныя ўмовы» ДАСТ 530-2012 «Цэгла і 
камяні керамічныя. Агульныя тэхнічныя ўмовы» – для кладкі і абліцоўвання нясучых і саманясучых 
сцен і іншых элементаў будынкаў і збудаванняў.

Рэкамендацыі па захоўванні:

1. Захоўваць цэглу неабходна на паддонах або іншым чынам, які забяспечвае яго ізаляцыю ад 
глебавай вільгаці. 

2. Верхнія рады цэглы, якая знаходзіцца на захаванні, павінны быць належна накрыты 
гідраізаляцыйнымі матэрыяламі ад прамога пападання на яе атмасферных ападкаў.

Рэкамендацыі па прымяненні:

1. Не выкарыстоўваць вонкавую керамічную цэглу для кладкі слупоў, агароджаў, лоджыяў, парапетаў, 
казыркоў і іншых элементаў, якія выступаюць і звешваюцца і асабліва рэагуюць на ўздзеянне ападкаў 
і перапад тэмператураў (замярзанне і адтайванне).

2. Не выкарыстоўваць будаўнічую цэглу для прыстасавання топачнай часткі бытавых печаў і камінаў. 
Для гэтых мэтаў выкарыстоўваюць спецыяльную керамічныую цэглу для печаў або тэрмастойкую 
шамотавую цэглу. 

3. Архітэктурны праект павінны прадугледжваць абарону кладкі ў працэсе эксплуатацыі ад замакання:

       – адлівы павінны быць выкананыя з воданепраніцальнага матэрыялу і ўсталяваныя такім 
чынам, каб забяспечыць адвод вады ад цагельнай кладкі (не рэкамендуюцца пастаянныя 
адлівы, выкананыя з цэментнай рошчыны);
       – падаконнікі, водаадлівы і іншыя элементы павінны быць усталяваны ў адпаведнасці з 
правіламі і засцерагаць цагляныя сцены ад зацяканняў;
      – для надзейнай абароны сцен ад замакання пры будаўніцтве з вонкавай цэглы 
рэкамендуецца ўзвядзенне дахаў з навесам не меней за 50 см.

Рэкамендацыі па кладцы:

1. Не дапускаецца ўкладваць у кладку сцен заледзянелую і перавільгатнелую цэглу.
2. Швы кладкі неабходна поўнасцю запаўняць растворам з расшыўкай фасадных швоў і заціркай 

унутраных швоў; утоплены шоў не рэкамендуецца.
3. Па сканчэнні работ і ў перапынках у будаўніцтве з вонкавай цэглы керамічнай верхнія рады кладкі 

сцен, падаконныя праёмы і іншыя месцы з адкрытай паверхняй, якія падпадаюць пад уздзеянне 
ападкаў, неабходна накрываць руберойдам, усталёўваць часовыя адлівы або выкарыстоўваць іншы 
спосаб, які забяспечвае адвод вады (выкарыстоўванне поліэтыленавай плёнкі не рэкамендуецца).

4. Вонкавы бок гатовай цагельнай кладкі нельга пакрываць паранепраніцаемымі матэрыяламі (фарбы і 
інш.), якія перашкаджаюць выпарэнню вільгаці са сцяны.

5. Кладку сцен з вонкавай цэглы рэкамендуецца весці адначасова з некалькіх паддонаў, каб 
выраўнаваць адрозненні ў адценнях колеру.

6. Пры збудаванні кладкі сцен, іншых элементаў будынка з наступнай іх аддзелкай, кладку выконваць 
радавымі паверхнямі вырабу наверх. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні цэглы




