
44

Stąpając nie tylko po drewnie 

Pod³ogi drewniane mog¹ byæ wyko-
nane z elementów z litego drewna
oraz z elementów z drewna klejonego
warstwowo. Lite deski pod³ogowe,
klepki parkietowe oraz mozaika lub
parkiet przemys³owy to tradycyjne
materia³y pod³ogowe. Do³¹czy³y do
nich ostatnio elementy z drewna
warstwowego, wœród których
najbardziej rozpowszechnione s¹
panele pod³ogowe. S¹ one fabrycznie
wykoñczone wielowarstwowymi
pow³okami lakierowymi utwardza-
nymi promieniami UV lub ter-
micznie. £atwo i szybko siê je mon-
tuje, a po u³o¿eniu nie trzeba ich ju¿
niczym wykañczaæ.

Czy parkiety drewniane 
wykonywane s¹ tylko z litego drewna?

Popularne dawniej pow³oki wykonywane z u¿yciem dwusk³adnikowych lakierów epoksy-
dowych, mimo wysokiej trwa³oœci zosta³y praktycznie wyeliminowane przez nowe, bardziej
przyjazne œrodowisku lakiery wodorozcieñczalne – np. poliuretanowo-akrylowe. 
S¹ praktycznie bezwonne, nie wydzielaj¹ szkodliwych oparów ani podczas malowania, 
ani po jego zakoñczeniu, a utworzona z nich elastyczna pow³oka, choæ mniej odporna 
na œcieranie, nie ³uszczy siê i nie pêka.

Czy lakiery do parkietów 
s¹ szkodliwe dla zdrowia?

Trójwarstwow¹ ppod³ogê

z nnaturalnego ddrewna mmo¿na uuk³adaæ

nawet nna oogrzewaniu ppod³ogowym

Lakiery zzabezpieczaj¹ ppod³ogê ddrewnian¹ pprzed zzniszczeniem

Z uk³adaniem drewnianej pod³ogi 
w nowym domu nie warto siê spieszyæ.
Wczeœniej trzeba zakoñczyæ wszystkie
mokre prace, ³¹cznie z u³o¿eniem glazury 
i terakoty. Dom powinien byæ ju¿ 
ogrzewany, a œciany, stropy i tynki suche 
– inaczej parkiet, wysuszony do wilgotnoœci
w granicach 10%, bêdzie ch³on¹³ wilgoæ 
z powietrza jak g¹bka. Najlepsze efekty
osi¹ga siê, kiedy dobrze wysuszony parkiet
uk³ada siê w pomieszczeniu o wilgotnoœci
powietrza wynosz¹cej oko³o 60%. Jeœli
deszczu³ki zostan¹ u³o¿one na zbyt 
wilgotnym pod³o¿u, mog¹ siê odkszta³caæ. 

Kiedy jest pora na
uk³adanie drewnianej
posadzki?

Drewno miêkkie (sosna, œwierk, jod³a) nadaje siê na posadzki w pomieszczeniach
o niewielkim nasileniu ruchu, np. w sypialniach. Œrednio twarde (modrzew,
brzoza, olcha, wiœnia) mo¿na stosowaæ np. w pokojach dziennych, a twarde (wi¹¿,
jawor, d¹b, orzech, klon, jatoba, ipe, merbau, badi, kempas) wszêdzie tam, gdzie
powierzchnie pod³óg poddane s¹ znacznym obci¹¿eniom, np. na korytarzu,
w pokoju dzieciêcym czy na schodach. 

Z jakich gatunków drewna u³o¿yæ parkiet
w salonie, a z jakich w przedpokoju?

£adna posadzka nie tylko

nadaje wnêtrzu charakter,

ale przede wszystkim

ociepla i wyg³usza

pod³ogê. Materia³ i sposób

u³o¿enia decyduje o stylu,

klimacie i funkcjonalnoœci

pomieszczenia. Meble

mo¿na zmieniæ, wymiana

pod³ogi to sprawa znacznie

bardziej skomplikowana...

(fot. BBARLINEK)

(fot. FFLÜGGER)
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To doskona³y materia³ dla osób, które chc¹ mieæ tani¹ posadzkê, doskonale 
imituj¹c¹ drewno. Warstwa wierzchnia (dekoracyjna) paneli to laminat lub papier 
z nadrukowanym wzorem pokryty warstw¹ ¿ywicy melaminowej, która chroni
laminat przed dzia³aniem wody i zabezpiecza przed œcieraniem. Rdzeñ panelu
tworzy p³yta HDF, MDF lub p³yta wiórowa gruboœci 7-8 mm. Warstwa spodnia
wykonana jest najczêœciej z melaminy. Zabezpiecza ona panele przed wilgoci¹ 
i zapewnia im stabilnoœæ kszta³tu. Panele laminowane maj¹ okreœlon¹ klasê 
œcieralnoœci, oznaczan¹ symbolami od AC 1 do AC 4 (im wy¿sza liczba, tym lepsza
odpornoœæ na œcieranie). Na przyk³ad do pomieszczeñ intensywnie u¿ytkowanych
(hol, kuchnia) nale¿y wybieraæ panele klasy AC 3 i AC 4.

Dla kogo panele laminowane?

Oba rodzaje po³¹czenia s¹ dobre 
i szczelne, oczywiœcie pod warunkiem, 
¿e wykona siê je w³aœciwie. 
Bez wzglêdu na sposób ³¹czenia, panele
uk³ada siê na podk³adzie z pianki poli-
etylenowej (który stanowi izolacjê
dŸwiêkow¹) i folii izolacyjnej (chroni¹cej
spód paneli przed  zawilgoceniem).
Paneli laminowanych nie wolno przyklejaæ
ani przybijaæ do pod³o¿a – uk³ada siê 
z nich tylko tzw. pod³ogi p³ywaj¹ce, czyli
niezwi¹zane z pod³o¿em.
– Klejenie – polega na ³¹czeniu klejem

tylko piór i wpustów poszczególnych
paneli, które s¹ zwykle tañsze, ale ich
monta¿ jest bardziej czaso- i pracoch³on-
ny. Z drugiej strony klej uszczelnia
po³¹czenia i zabezpiecza je przed
wnikaniem wilgoci.

– £¹czenie bezklejowe – polega na wza-
jemnym zatrzaskiwaniu paneli, mo¿li-
wym dziêki wyfrezowanym w ka¿dym
elemencie specjalnym piórom i wpustom.
Zalet¹ ³¹czenia bezklejowego jest mo¿li-
woœæ u¿ytkowania pod³ogi zaraz po
u³o¿eniu. Tak po³¹czone panele mo¿na
te¿ zdemontowaæ i u³o¿yæ w innym
pomieszczeniu, oczywiœcie, je¿eli nie
zniszczymy przy tym zatrzasków.

Jakie panele
laminowane wybraæ
³¹czone na zatrzaski
czy na klej?

Dobrej jjakoœci ppanele

laminowane mmog¹

imitowaæ ddrewno...

...lub nnp. pp³ytki

ceramiczne

(fot. KKRONOPOL)

(fot. KKRONOSPAN)

Wzglêdy estetyczne s¹ spraw¹ indywidualn¹. Trzeba natomiast zadbaæ, by p³ytki spe³nia³y
wymagania techniczne. Œcieralnoœæ nale¿y dobraæ do intensywnoœci u¿ytkowania pod³ogi.
Do sypialni, po której siê chodzi boso lub w miêkkich pantoflach, wystarczy klasa I. 
W ³azience przyda siê klasa II, w przedsionku – III. W pomieszczeniu, w którym pod³oga
mo¿e byæ mokra (zw³aszcza w ³azience) p³ytki powinny mieæ w³aœciwoœci przeciwpoœlizgowe.
W kuchni z kolei warto wzi¹æ pod uwagê odpornoœæ na szok cieplny, czyli szybkie podgrzanie
(np. od gor¹cej kropli t³uszczu) i nag³e ostudzenie. W obu tych pomieszczeniach, a tak¿e 
w gara¿u istotna jest odpornoœæ na plamienie, poniewa¿ œrodki czyszcz¹ce bywaj¹ aktywne
chemicznie. Istotna jest te¿ nasi¹kliwoœæ – tym mniejsza, im mniejsza jest porowatoœæ 
materia³u p³ytek. Zazwyczaj wystarcza, jeœli nie przekracza ona 6%. W mokrej strefie ³azienki
lepiej jednak, ¿eby by³a mniejsza ni¿ 3%. I wreszcie twardoœæ, okreœlana liczbami od 1 do 10.
W domu mieszkalnym wystarcza wartoœæ 5-6.

Czym nale¿y siê kierowaæ 
przy wyborze p³ytek ceramicznych?

P³ytki ppod³ogowe ppowinny mmieæ ffakturowan¹ ppowierzchniê, wwówczas ss¹ aantypoœlizgowe

(fot. CCERSANIT)

podlogi.qxd  2007-09-18  18:51  Page 45



46

Przed przyst¹pieniem do prac nale¿y 
rozplanowaæ u³o¿enie wzorów p³ytek. 
Na pocz¹tku nale¿y przygotowaæ zaprawê
klej¹c¹ mieszaj¹c, najlepiej za pomoc¹ wier-
tarki z mieszad³em, such¹ mieszankê 
z odpowiedni¹ iloœci¹ wody. Nastêpnie 
za pomoc¹ pacy zêbatej nale¿y nanieœæ klej
na powierzchniê pod³ogi. Do zachowania
równych odstêpów miêdzy p³ytkami s³u¿¹
krzy¿yki dystansowe. Po utwardzeniu siê
kleju, min po 24-36 h za pomoc¹ gumowej
packi nale¿y nanieœæ na szczeliny pomiêdzy
p³ytkami masê do spoinowania. Gdy spoiny
przeschn¹, powierzchniê p³ytek nale¿y
oczyœciæ wilgotn¹ g¹bk¹, a po jej ca³kowi-
tym wyschniêciu usun¹æ proszkowy nalot
such¹ szmatk¹. Przez kilka pierwszych dni
fugi powinno siê spryskiwaæ wod¹, aby
zaprawa lepiej zwi¹za³a.

W jaki sposób 
przykleja siê p³ytki
ceramiczne?

Wyk³adzinê mo¿na przykleiæ do pod³o¿a klejem lub taœm¹ dwustronnie klej¹c¹
lub uk³adaæ na kauczukowym podk³adzie i nie przyklejaj¹c do pod³o¿a mocowaæ
za pomoc¹ listew przyœciennych. Arkusze wyk³adziny uk³ada siê prostopadle 
do okna, czyli kierunku padania œwiat³a tak, by linie po³¹czeñ by³y mniej
widoczne. Zamiast listew mo¿na zastosowaæ, zrobiony z resztek wyk³adziny,
obrêbiony cokó³.

Czy wyk³adziny dywanowe 
nale¿y przyklejaæ?

Rodzaj zaprawy klejowej zale¿y od typu
pod³o¿a i od rodzaju p³ytek. Do przyklejania
p³ytek na pod³o¿u stabilnym (nieodkszta³caj¹-
cym siê) takimi jak: beton (najlepiej starszy ni¿
6 miesiêcy), jastrych wystarczy u¿yæ zwyk³ej
zaprawy. Na ogrzewanych pod³ogach, które
pod wp³ywem zmian temperatury mog¹ siê
minimalnie odkszta³caæ, konieczne jest zas-
tosowanie elastycznej zaprawy klej¹cej, która
bêdzie „pracowaæ” razem z mniej stabiln¹
pod³og¹ i nie dopuœci do pêkania p³ytek. 
Mocnych, elastycznych zapraw wymagaj¹ 

tak¿e tzw.
pod³o¿a
krytyczne, takie
jak stare farby,
istniej¹ce ju¿
p³ytki i p³yty
drewnopochodne.

Jak dobraæ klej do
przyklejania p³ytek?

Elastyczna zzaprawa

klejowa uumo¿liwia

mocowanie pp³ytek

ceramicznych,

kamiennych

oraz ggresu
(fot. KKREISEL)

Wyk³adziny dywanowe ró¿ni¹ siê
wytrzyma³oœci¹, odpornoœci¹ na plamy
oraz odkszta³cenia, dlatego przy
wyborze powinno siê uwzglêdniæ 
specyfikê pomieszczenia, w którym maj¹
siê znaleŸæ. W sypialni mo¿na u³o¿yæ 
dekoracyjn¹ wyk³adzinê welurow¹ 
lub pêtelkow¹ ciêt¹ o d³ugim 
i gêstym runie. Obie s¹ miêkkie, 
ciep³e w dotyku, daj¹ poczucie 
komfortu. Do pokoju dzieciêcego warto
wybraæ wyk³adzinê na ocieplaj¹cym
pod³ogê podk³adzie filcowym. 
Tak¹ wyk³adzinê warto równie¿ u³o¿yæ
w pomieszczeniach na parterze, 
znajduj¹cych siê nad zimnymi 
piwnicami. W przedpokoju 
najodpowiedniejsza bêdzie wyk³adzina
pêtelkowa z ³atwego do czyszczenia 
i odkurzania polipropylenu. 

Jak¹ wyk³adzinê dywanow¹ 
u³o¿yæ w sypialni, jak¹ w przedpokoju?

W ppokoju ddziennym ii ddzieciêcym nnajlepiej ssprawdzi ssiê wwyk³adzina ppêtelkowa zz kkrótkim ww³osem,

bardziej wwytrzyma³a ii oodporna nna zzabrudzenia

(fot. KKOMFORT)

(fot. KKOMFORT)
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Masy samopoziomuj¹ce stosuje siê jako warstwy wyrównawcze, które wzmacniaj¹,
wyg³adzaj¹ i poziomuj¹ powierzchniê pod³o¿a przed po³o¿eniem w³aœciwej
posadzki (jest to szczególnie celowe przy posadzkach wymagaj¹cych bardzo
równej powierzchni, takich jak panele czy wyk³adziny) lub jako ostateczne
pokrycia pod³ogowe. Nie wymagaj¹ dodatkowych zabiegów: zacierania, 
zagêszczania i  poziomowania, rozlewaj¹ siê w p³aszczyŸnie poziomej pod 
dzia³aniem si³y ciê¿koœci. Masê wylewa siê pasami i rozprowadza pac¹. 
Powietrze mo¿na usun¹æ specjalnym kolczastym wa³kiem odpowietrzaj¹cym. 
W wiêkszoœci przypadków po podk³adzie mo¿na chodziæ po ok. 3 godzinach, 
a po 24 godzinach mo¿na przyklejaæ p³ytki. 

Do czego s³u¿¹ masy samopoziomuj¹ce?

Masy ssamopoziomuj¹ce kkupuje

siê nnajczêœciej ww ppostaci ssuchej

mieszanki pprzeznaczonej ddo

rozrobienia wwod¹ (f
ot
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A
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Korek to naturalny surowiec. Nie poch³a-
nia wody, jest odporny na dzia³anie grzy-
bów i pleœni. Panele korkowe s¹ gotowe 
do eksploatacji bezpoœrednio po monta¿u.
Mog¹ byæ ³¹czone na zatrzask lub przykle-
jane bezpoœrednio do pod³o¿a. Pod³oga 
z korka jest elastyczna i trwa³a, odporna 
na naprê¿enia i miejscowy nacisk, 
a zintegrowany podk³ad korkowy
skutecznie wyg³usza odg³os kroków.

A mo¿e 
pod³oga z korka?

Linoleum to mieszanka m¹czki drzewnej, oleju lnianego, ¿ywic, wapieni oraz pigmentów sprasowanych z podk³adem z juty natu-
ralnej. Wyk³adziny uznawane s¹ za najzdrowsze i najbardziej higieniczne. S¹ bardzo trwa³e, odporne na uszkodzenia i zarysowania.
Nie zniszczy ich nawet ¿ar z papierosa. Linoleum w dotyku jest zawsze ciep³e, dlatego poleca siê je do pomieszczeñ u¿ytkowanych
przez dzieci, które najchêtniej bawi¹ siê na pod³odze. Alternatyw¹ dla PVC i linoleum, mog¹ byæ wyk³adziny kauczukowe. 
Ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ trwa³oœæ, odpornoœæ na œcieranie, uszkodzenia i zabrudzenia, idealnie nadaj¹ siê do pomieszczeñ gospo-
darczych, gara¿u, kot³owni, domowej si³owni czy warsztatu. Wyk³adziny kauczukowe wykonane s¹ z kauczuku z wype³niaczami
mineralnymi i pigmentami kolorystycznymi, nie zawieraj¹ szkodliwych substancji. Kauczuk bardzo dobrze t³umi dŸwiêki, 
a wyk³adziny z niego wykonane mog¹ byæ stosowane na ogrzewanie pod³ogowe. 

A mo¿e linoleum lub kauczuk?

Jeœli powierzchnia pomieszczenia nie przekracza 20 m2, wyk³adzinê mo¿na przymocowaæ
do pod³o¿a taœm¹ dwustronnie klej¹c¹. Przy wiêkszych powierzchniach nale¿y przykleiæ
wyk³adzinê na ca³ej jej powierzchni. Linie ³¹czenia arkuszy bêd¹ mniej widoczne, 
gdy bêd¹ przebiega³y prostopadle do kierunku œwiat³a, czyli od okna. Wyk³adzinê warto
wykoñczyæ listwami przypod³ogowymi, które naj³atwiej przykleiæ silikonem.

Jak nale¿y uk³adaæ wyk³adziny z PVC?

(fot. GGERFLOR)

Aktualnie pprodukowane wwyk³adziny zz PPVC ww nniczym nnie pprzypominaj¹ nnieciekawych, sszarozielonkawych

wyk³adzin zz llat 770-ttych. TTeraz mmo¿na wwybieraæ sspoœród mmotywów iimituj¹cych pparkiet, ddeski, pp³ytki cczy mmarmur

P³ytki kkorkowe pprzyklejane bbezpoœrednio ddo ppod³o¿a

zapewniaj¹ bbardzo ddobre ww³asnoœci aakustyczne ppod³ogi

(fot. DDOM KKORKOWY)
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