
R A P O R T 6
PO

D
ŁO

GI

36

Wtechnice przyjê³o siê rozdzielaæ po-
jêcie pod³ogi, czyli ca³ego, nieraz

bardzo z³o¿onego elementu konstrukcyj-
nego, od posadzki, czyli wierzchniej,
u¿ytkowej warstwy pod³ogi. Dla drewna
jednak robi siê czêsto wyj¹tek. Nawet bar-
dzo bezdusznemu in¿ynierowi trudno
przychodzi powiedzenie „posadzka z de-
sek”; woli jednak pod³ogê z desek.
Niemniej tu bêdziemy siê konsekwentnie
trzymali wspomnianego rozró¿nienia ter-
minologicznego. Zw³aszcza ¿e ju¿ np. do
parkietu okreœlenie „posadzka” pasuje
zdecydowanie lepiej ni¿ „pod³oga”.

Materia³y konstrukcyjne
Na posadzki stosuje siê wiele rodzi-

mych gatunków drewna – zarówno liœcia-
stych, jak i iglastych. To pierwsze odzna-
cza siê zwykle wiêksz¹ twardoœci¹. A za-
tem i posadzka z tych gatunków jest
trwalsza oraz odporniejsza na zarysowa-
nia i wgniecenia. Twardoœæ drewna mie-
rzy siê tzw. testem Brinell’a. Wartoœci dla
przyk³adowych gatunków drewna s¹ po-
dane w tabeli 1.

Ostatnio coraz wiêksz¹ popularnoœæ
zyskuj¹ rozmaite egzotyczne gatunki
drewna. Odznaczaj¹ siê one nie tylko nie-
typowym atrakcyjnym wygl¹dem, ale tak-
¿e w³aœciwoœciami u¿ytkowymi. I tak np.
po³udniowoazjatycki kempas osi¹ga
twardoœæ 5,5, a zatem wiêcej ni¿ klon ka-
nadyjski. S¹ te¿ gatunki, jak tek czy iro-
ko, nadaj¹ce siê do uk³adania w pomiesz-
czeniach mokrych, np. w ³azienkach.

Nale¿a³oby tu jeszcze wspomnieæ
o dwóch materia³ach nieco odmiennego
charakteru. Jeden to korek. Pochodzi
wprawdzie z drzewa naturalnego, ale nie
z tkanki noœnej, tylko ochronnej – kory.
Do zastosowañ pod³ogowych u¿ywa siê
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Drewno, jeden z najstarszych materia³ów u¿ywa-
nych do wykoñczenia pod³óg, nadal jest wysoko ce-
nione. Przyjazne w dotyku, zdrowe, ciesz¹ce wzrok;

to wystarcza, by godziæ siê z niedogodnoœciami taki-
mi, jak wra¿liwoœæ na zmiany temperatury i wilgotno-
œci, czy ma³a odpornoœæ na uszkodzenia mechanicz-

ne. Zreszt¹, nowoczesne technologie pozwalaj¹ te
niedogodnoœci w znacznym stopniu ograniczyæ.

Tabela 1. Twardoœæ ró¿nych gatunków
drewna

klon kanadyjski 4,3-4,8

bambus 4,6

brzoza diamentowa 4,1

jesion 4,0-4,2

buk 3,8-3,9

d¹b 3,7-3,8

sosna diamentowa 3,2

wiœnia 3,0-3,8

brzoza 2,5-2,6

sosna 1,5-1,6

modrzew 1,75

fot. Barlinek
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g³ównie korka rozdrobnionego, a nastêp-
nie sprasowanego (tzw. aglomerowanego). 

Drugi to bambus. Roœlina nie jest
drzewem, lecz traw¹. Jej zdrewnia³e ³ody-
gi bardzo przypominaj¹ drewno i s¹ wy-
korzystywane na elementy pod³ogowe,
niezwykle wysokiej twardoœci. Ponadto
materia³ jest odporny na dzia³anie wody,
nadaje siê wiêc na posadzki w ³azienkach,
a nawet na werandach.

Do g³ównych wad drewna naturalne-
go nale¿y wra¿liwoœæ na wilgoæ. Zmiany
wilgotnoœci powoduj¹ jego nierówno-
mierne pêcznienie lub kurczenie. Zapo-
biega siê temu na dwa sposoby. Jeden to
tworzenie konstrukcji warstwowych,
w których zmianom w jednej warstwie
przeciwdzia³aj¹ zmiany w innej. Drugi to
rozdrobnienie i sprasowanie w jednorod-
n¹ masê.

W mieszkaniach pod³ogowe elementy
z drewna tradycyjnie mia³y postaæ desek,
o wymiarach 10-20 cm na 100-200 cm, al-
bo deszczu³ek (klepek), o wymiarach kil-
ka na kilkadziesi¹t centymetrów (par-
kiet). Teraz stosuje siê elementy zarówno
mniejsze od klepek, jak i poœrednie miê-
dzy nimi a deskami. W niektórych rodza-
jach pod³óg, np. w gara¿ach lub przydo-
mowych warsztatach, stosuje siê posadzki
z klocków drewnianych.

Elementy wiêkszoœci pod³óg drewnia-
nych maj¹ boki zaopatrzone we wpusty
(rowki) i wypusty (pióra). Przy uk³adaniu
posadzki pióra jednego elementu wcho-
dz¹ we wpusty drugiego. W ten sposób
uzyskuje siê mocniejsze po³¹czenie
i trwa³e zrównanie krawêdzi górnych (zli-
cowanie), a wiêc równoœæ posadzki �.
Ewentualne, zawsze mo¿liwe drobne
uskoki na stykach elementów usuwa siê
przez przeszlifowanie lub cyklinowanie

(œcinanie cienkiej warstewki) u³o¿onej
posadzki.

Rzadziej spotyka siê elementy zaopa-
trzone tylko we wpusty. £¹czy siê je przez
wciœniêcie w s¹siaduj¹ce wpusty listewki,
zwanej piórem obcym �.

Boki elementów mog¹ te¿ byæ g³ad-
kie, bez piór i wpustów. W tym przypad-
ku sta³oœæ powierzchni zapewnia jedynie
solidne przytwierdzenie do pod³o¿a –
przez przyklejenie lub przybicie gwoŸ-
dziami. Ten drugi sposób stosuje siê
g³ównie przy posadzkach z d³ugich desek. 

Ca³kiem odmienny sposób na unieza-
le¿nienie siê od skutków zmian wymia-
rów elementów drewnianych zastosowa-
no w tzw. posadzce p³ywaj¹cej – nie-
zwi¹zanej z pod³o¿em, a wiêc mog¹cej siê
swobodnie rozszerzaæ i kurczyæ. Tu w grê
wchodzi tylko ³¹czenie jej elementów na
pióro i wpust. W przeciwnym razie nie do
unikniêcia by³yby pionowe wzajemne
przesuniêcia, tzw. klawiszowanie – przy
st¹paniu, czy pod ciê¿arem mebli.

Rodzaje posadzek
Poni¿szy przegl¹d obejmuje posadzki

najczêœciej stosowane w domach miesz-
kalnych. Pomijamy wiêc np. wy¿ej wspo-
mniane posadzki z kostek. 

Deskowe
Tradycyjne posadzki z desek, w daw-

nych czasach stosowane powszechnie,
stopniowo wychodzi³y z u¿ycia, wypiera-
ne przez konstrukcje nowoczeœniejsze,
bardziej efektowne. Od jakiegoœ czasu da-
je siê zauwa¿yæ ponowne zainteresowanie
nimi. Pewne mo¿liwoœci stworzy³o pod-
wy¿szenie mieszkañ (posadzka deskowa
jest wyniesiona bardziej ni¿ inne ponad
poziom podk³adu). Pojawi³y siê lakiery,
pozwalaj¹ce trwale zachowaæ szlachetny

wygl¹d desek. No i jeszcze wzgl¹d ekono-
miczny: jest to posadzka wzglêdnie tania,
a przy tym ³atwo dostêpna. Niewiele tru-
du wymaga nawet przygotowanie desek
we w³asnym zakresie.

Na posadzki u¿ywa siê g³ównie drew-
na sosnowego, œwierkowego i jod³owe-
go. Mo¿na te¿ u¿ywaæ gatunków szlachet-
niejszych. Tyle, ¿e ze wzglêdów konstruk-
cyjnych deski pod³ogowe musz¹ byæ doœæ
grube (min. 28 mm, a bywaj¹ i 50-mm),
a wiêc i drogie. 

W u¿yciu s¹ trzy rodzaje desek �:
■ zwyk³e, o przekroju prostok¹tnym, do
uk³adania na styk; stosuje siê je najczê-
œciej w postaci niestruganej, na tzw. pod-
³ogi œlepe, czyli stanowi¹ce podk³ad pod
inn¹ posadzkê;
■ z obustronnym wrêbem, do uk³adania
na tzw. zak³adkê; szerokoœæ wrêbu dolne-
go jest w nich o 1 mm mniejsza ni¿ gór-
nego – ma to zapewniæ dok³adne zetkniê-
cie siê górnych powierzchni s¹siaduj¹-
cych desek;
■ z wpustem i piórem – system najbar-
dziej rozpowszechniony; szerokoœæ pióra
jest o 1 mm mniejsza ni¿ g³êbokoœæ wpu-
stu, z powodów takich samych jak przy
wrêbie.

Standardowym sposobem mocowa-
nia desek jest ich przybijanie do lega-
rów, czyli ³at (belek) drewnianych po-
przecznie u³o¿onych na stropie. Ich wy-
miary mieszcz¹ siê zwykle miêdzy 38×64
a 50×70 mm. Te mniejsze stosuje siê
w pomieszczeniach niezbyt wysokich,
wiêksze nadaj¹ siê do pod³óg nad prze-
strzeniami nieogrzewanymi, lub jeœli
trzeba pod³ogê wyciszyæ. Pomiêdzy nimi
uk³ada siê wówczas odpowiedni¹ izolacjê;
jej warstwa bêdzie tym grubsza, im wy¿-
sze s¹ legary.

Na stropie pod legarami umieszcza
siê pasy izolacji przeciwwilgociowej z fo-
lii lub papy, na nich zaœ pasy materia³u
t³umi¹cego dŸwiêki – porowatej (miêk-
kiej) p³yty pilœniowej, pianki poliuretano-
wej, korka. 

Istnieje kilka systemów mocowania
desek do legarów �. Jeœli s¹ to deski
zwyk³e, jedyna mo¿liwoœæ to wbijanie
gwoŸdzi od góry, tak ¿e ich ³by pozostaj¹
widoczne. Przy ³¹czeniu na zak³adkê
przynajmniej jeden gwóŸdŸ mo¿na wbiæ
we wr¹b dolny deski i przykryæ go wrê-
bem górnym nastêpnej. Poniewa¿ jednak
deska musi byæ zamocowana przynajm-
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� Po³¹czenie na pióro i wpust pozwala utrzy-
maæ zlicowanie elementów mimo nierównoœci
pod³o¿a (tu na przyk³adzie klepek parkieto-
wych)

� Po³¹czenie klepek na pióro obce
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niej w dwóch punktach – a szersza (powy-
¿ej 15 cm) w trzech – czêœæ ³bów pozosta-
je widoczna. Tak samo mo¿na mocowaæ
deski ³¹czone na wpust i pióro, by po-
sadzkê wystylizowaæ na chropawy wygl¹d
tradycyjny. Czêœciej jednak przybija siê je
na tzw. gwóŸdŸ kryty: wprowadza siê go
skoœnie we wpust. Oddzielne mocowanie
drugiej strony deski jest zbêdne; zapew-
nia je samo wsuniêcie pióra we wpust s¹-
siedniej. U¿ywa siê specjalnych gwoŸdzi
o ³bie walcowym. Dobija siê je za poœred-
nictwem sto¿kowo zakoñczonego prêta
stalowego (dobijaka). Blisko œciany nie
mo¿na wprowadziæ gwoŸdzi w wypust;
trzeba je wbiæ od góry. Zag³êbia siê ³by
w drewnie, a kanaliki nad nimi zaœlepia
drewnianym ko³eczkiem.

Posadzka z desek nie jest wprawdzie
hermetycznie szczelna, ale przep³yw po-
wietrza przez ni¹ praktycznie nie istnieje.
A przestrzeñ pod ni¹ powinno siê wenty-

lowaæ. Dlatego nale¿y zadbaæ o odpo-
wiednie szczeliny przy œcianach lub wrêcz
o osobne doprowadzenie i odprowadzenie
powietrza przez otwory w œcianie. Legary
zaœ nie powinny siêgaæ od œciany do œcia-
ny. Trzeba je odsun¹æ o kilka centyme-
trów – naprzemiennie, by wymusiæ prze-
p³yw powietrza „wê¿ykiem” �.

Mimo zachowania wszelkich zasad
postêpowania z drewnem, mo¿e dojœæ do
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Drewno zawsze zawiera pewn¹ iloœæ wilgoci: od niewiele ponad
0% (przesuszone – kruche, ³uszcz¹ce siê i pêkaj¹ce) do ponad
35% (œwie¿e, bezpoœrednio po œciêciu). Przechowywane w po-
mieszczeniach suchych zawiera zwykle 8-13% wilgoci. I mniej
wiêcej tyle powinny mieæ deski i deszczu³ki u¿ywane na posadz-
ki. Dok³adniej: zaleca siê 9±2%.
Wilgotnoœæ drewna zmienia siê w zale¿noœci od warunków ze-
wnêtrznych. Jeœli powietrze jest bardzo wilgotne, drewno wch³a-
nia z niego wilgoæ, jeœli suche – oddaje j¹. Poch³anianiu wilgoci to-
warzyszy rozszerzanie siê (pêcznienie) materia³u. Oddawaniu –
kurczenie siê. 
Skutki niedostosowania wilgotnoœci drewnianych elementów po-
sadzkowych s¹ opisane w artykule. Warto dodaæ, ¿e bywaj¹ one
bardziej drastyczne. 
W pomieszczeniu, w którym wystêpuj¹ znaczne i d³ugotrwa³e
zmiany wilgotnoœci powietrza, nale¿y unikaæ uk³adania posadzki
z drewna. W czasie „suchym” bêd¹ siê w niej pojawia³y szpary,
nie tylko szpec¹ce, ale tak¿e podatne na zatykanie np. naniesio-
n¹ ziemi¹. Spotêguje to efekt wybrzuszania siê w czasie „wilgot-
nym”. Niewielkie, choæ wyraŸne zmiany wilgotnoœci s¹ nieunik-
nione tam, gdzie stosuje siê ogrzewanie inne ni¿ piecowe.

W okresie grzewczym powietrze staje siê bardziej suche ni¿ la-
tem. Dlatego posadzkê powinno siê uk³adaæ poza sezonem
grzewczym. Jeœli zaœ ju¿ trzeba w tym czasie, to warto pozostawiæ
nieco wiêksze szczeliny miêdzy elementami. 
Na zmiany wilgotnoœci mniej wra¿liwe s¹ deski klejone warstwo-
wo (dziêki naprzemiennemu zorientowaniu w³ókien w poszcze-
gólnych warstwach) oraz panele laminowane (dziêki bez³adnej
strukturze rdzenia z mocno sprasowanych w³ókien drzewnych).
Elementy te wykorzystuje siê w postaci posadzek p³ywaj¹cych,
czyli niemocowanych do pod³o¿a, z pozostawieniem szczelin
przy œcianach. Pozwala to posadzce swobodnie siê rozszerzaæ lub
kurczyæ.
Mród³em wilgoci mo¿e byæ te¿ niewystarczaj¹co dosuszony pod-
k³ad pod³ogowy. Przy uk³adaniu posadzki jego wilgotnoœæ nie
mo¿e przekraczaæ 2%.
Pêcznienie drewna to nie jedyny ujemny skutek jego nadmiernej
wilgotnoœci. Mo¿e te¿ ona spowodowaæ zagrzybienie materia³u,
które trudno w porê zauwa¿yæ. To zagro¿enie dotyczy tak¿e
wspomnianych materia³ów odpornych na odkszta³cenia wilgot-
noœciowe. Dlatego pod panelow¹ posadzkê p³ywaj¹c¹ nie powin-
na siê dostaæ woda, np. przypadkowo rozlana. 

� Uk³ad legarów, zapewniaj¹cy przewietrza-
nie przestrzeni pod posadzk¹ deskow¹

� Skutki wypaczenia desek u³o¿onych w tê
sam¹ stronê (po lewej) i naprzemiennie (po
prawej)

Posadzki drewniane a wilgoæ

� Mocowanie desek gwoŸdziami do legara



paczenia siê desek. Je¿eli obie s¹siaduj¹ce
deski u³o¿y siê t¹ sam¹ stron¹ do góry lub
do do³u, po wypaczeniu oba ich brzegi
unios¹ siê lub opuszcz¹. Powstan¹ nie-
równoœci, ra¿¹ce i Ÿle wp³ywaj¹ce na trwa-
³oœæ posadzki. Przy u³o¿eniu naprzemien-
nym – co druga deska bêdzie skierowana
do góry stron¹ dordzeniow¹, pozosta³e
odrdzeniow¹ – ich brzegi u³o¿¹ siê w linii
prostej. „Sfalowanie” pod³ogi bêdzie wiêc
³agodniejsze i z mniejszymi naprê¿enia-
mi �.

Przy uk³adaniu desek wa¿ne jest, by
dok³adnie dociskaæ jedn¹ do drugiej. Jest
na to kilka sposobów. Jeden z nich polega
na tym, ¿e w legar wbija siê klamrê cie-
sielsk¹ i miêdzy ni¹ a deskê wbija siê klin
drewniany. Deskê chroni siê przed uszko-
dzeniem podk³adk¹ drewnian¹.

Niektóre gatunki drewna egzotyczne-
go odznaczaj¹ siê bardzo nisk¹ kurczliwo-
œci¹. Nale¿y do nich kempas. W tym przy-
padku mo¿na deski mocowaæ wprost do
pod³o¿a. 

Deszczu³kowe
Tradycyjn¹ posadzkê z deszczu³ek li-

tych (klepek) z twardego drewna liœciastego
– dêbowego, bukowego, jesionowego,
a tak¿e œrednio twardego – brzozowego –
potocznie nazywa siê parkietem. Deszczu³-
ki maj¹ najczêœciej gruboœæ 22 mm, ale by-
waj¹ cieñsze. Jest ich kilka typów. W jed-
nym z nich, oznaczanym symbolem P1,
deszczu³ka ma dwa s¹siednie boki zaopa-
trzone we wpust, pozosta³e dwa – w pióro.
W typie P2, najpopularniejszym, dodatko-
wo wokó³ klepki biegnie wr¹b, tworz¹cy
ma³y trapezowy rowek �. Wchodzi w niego
masa klej¹ca, co wzmacnia wi¹zanie klepki
do pod³o¿a (patrz �). Rowek ten maj¹ tak-
¿e deszczu³ki pozosta³ych typów. W typie
P3 wszystkie boki s¹ zaopatrzone we wpust;
³¹czy siê je wiêc na pióro obce (patrz �).
Typ P4 cechuje siê bokami prostymi; jest
wiêc przeznaczony do ³¹czenia na styk.

Niedawno pojawi³y siê elementy
o budowie warstwowej, zapobiegaj¹cej
odkszta³ceniom. Zazwyczaj maj¹ gruboœæ
11-14 mm, w tym warstwê wierzchni¹
(d¹b, klon, buk, jesion, wiœnia lub ró¿ne
odmiany drewna egzotycznego) – 5 mm.

Posadzkê z nich nazywa siê parkietem
bezszparowym. Warto dodaæ, ¿e elementy
te mog¹ mieæ spore wymiary (szerokoœæ
10-15 cm, d³ugoœæ nawet do 2 m).

G³ówn¹ cech¹, na któr¹ zwraca siê
uwagê przy doborze drewna na posadzkê,
jest jego twardoœæ. Starannoœæ wykonania
deszczu³ek oraz wygl¹d okreœla siê klasa-
mi – od E (eksportowej) do III. Ni¿sza
klasa oznacza ni¿sz¹ jakoœæ. Najwy¿sze –
E i I – to deszczu³ki o jednakowym ry-
sunku s³ojów, barwie i kolorze. Deszczu³-
ki klas II i III maj¹ zró¿nicowany rysunek
i ró¿n¹ barwê. Mog¹ siê równie¿ ró¿niæ
wymiarami. Kupuj¹c deszczu³ki klasy III
trzeba siê liczyæ z du¿¹ iloœci¹ odpadów.

P³ytki zaopatrzone we wpusty (typy
P1-P3) mo¿na mocowaæ gwoŸdziami. To

jednak jest ma³o wygodne, choæby dlate-
go, ¿e przez twarde drewno klepki nie³a-
two przebiæ gwóŸdŸ. Tote¿ standardowym
sposobem mocowania deszczu³ek jest ich
przyklejanie do pod³o¿a. Tradycyjnym
i nadal chêtnie stosowanym œrodkiem
u¿ywanym do tego jest lepik smo³owy lub
asfaltowy. Obecnie jednak istnieje szeroki
wybór klejów bardziej nowoczesnych,
przewa¿nie tzw. dyspersyjnych (zawiesina
kauczuku, zwykle syntetycznego, w wo-
dzie). S¹ te¿ kleje zawieraj¹ce rozpusz-
czalniki organiczne. Bardzo mocne, wy-
korzystywane m.in. do wy¿ej wspomnia-
nego przyklejania desek, wymagaj¹ jed-
nak zachowania du¿ej ostro¿noœci. Ich
opary s¹ szkodliwe i to nie tylko podczas
prac. Ulatniaj¹ siê tak¿e po u³o¿eniu po-
sadzki. Dlatego przez pewien czas w po-
mieszczeniu nie powinni przebywaæ lu-
dzie. Mo¿na go nieco skróciæ przez inten-
sywne wietrzenie.

Samo uk³adanie deszczu³ek nie jest
czynnoœci¹ zbyt trudn¹. Na pod³o¿u, przy
u¿yciu pacy zêbatej, trzeba rozœcieliæ le-
piszcze na powierzchni takiej, by z u³o¿e-
niem na niej klepek zd¹¿yæ przed za-
schniêciem kleju. Deszczu³kê przyk³ada
siê w pobli¿u przyklejonej poprzednio
i przesuwa na miejsce ruchem skoœnym,
tak by dobrze zwil¿yæ klejem jej spód
i nieco go nagarn¹æ w dolne wrêby. Na

koniec dobija siê j¹ do poprzedniej m³ot-
kiem przez podk³adkê drewnian¹. Nie
trzeba specjalnych zabiegów w rodzaju
wspomnianej klamry, u¿ywanej do doci-
skania desek.

To, ¿e deszczu³ki s¹ niewielkie, ma te¿
i gorsz¹ stronê. Uk³adanie posadzki w tzw.
jode³kê trudno rozpocz¹æ precyzyjnie. Zaœ
nawet znikome odchylenie pierwszej
klepki spowoduje, ¿e ostatnia znajdzie siê
daleko od zaplanowanego miejsca. Jeden
ze sposobów polega na tym, ¿e pierwszy
„zygzak” z kilku klepek mocuje siê wkrê-
tami do ko³ków drewnianych osadzonych
w pod³o¿u. Po jego ob³o¿eniu z jednej
strony kilkoma pasami deszczu³ek, te
pierwsze siê usuwa i w ich miejsce ju¿ bez-
piecznie wkleja nowe, na sta³e.

Dla trwa³oœci parkietu wa¿ne jest, ¿e-
by wilgotnoœæ pod³o¿a nie przekracza³a
3%. W przeciwnym razie wilgoæ mo¿e
zniszczyæ lepiszcze i klepki. Œwie¿o wyla-
ny podk³ad cementowy osi¹ga ten stan
zwykle po miesi¹cu. 

Odpowiedni¹ wilgotnoœæ, 9±2%, mu-
sz¹ te¿ mieæ deszczu³ki. Parkiet zbyt wil-
gotny w czasie uk³adania wyschnie i miê-
dzy deszczu³kami powstan¹ szpary. Zbyt
suchy nawil¿y siê, spêcznieje i mo¿e od-
kleiæ siê od pod³o¿a. 

Podniszczon¹ powierzchniê parkietu
mo¿na odnowiæ przez cyklinowanie, czyli
œciêcie wierzchniej warstewki. Czynnoœæ
tê mo¿na powtarzaæ kilkakrotnie – dopó-
ki górna œcianka wpustu, nad piórem, po-
zostanie wystarczaj¹co mocna.
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� Budowa deszczu³ki (klepki) parkietowej

� Budowa posadzki mozaikowej

Dla tradycjonalistów s¹ wszelkie rodzaje parkietów, a nawet 
desek. Jednak¿e szybko roœnie popularnoœæ materia³ów mniej
naturalnych – paneli, szczególnie laminowanych, które 
zawieraj¹ niewiele „drewna w drewnie”.
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Mozaika
Tak¿e z twardego drewna liœciastego

s¹ sporz¹dzane elementy posadzki mozai-
kowej. Sk³ada siê ona z ma³ych deszczu-
³ek (oko³o 1x10 cm, gruboœæ 8-10 mm),
zwanych lamelkami �. Boki maj¹ g³ad-
kie, bez wpustów i piór. Zrównanie po-
wierzchni uzyskuje siê przez przyklejenie
elementów do pod³o¿a. Uk³adanie poje-
dynczych lamelek by³oby ¿mudne. Tote¿
s¹ one fabrycznie po³¹czone w zestawy
o kszta³cie kwadratów, prostok¹tów lub
rombów, te zaœ – w arkusze po kilka ta-
kich zespo³ów �. Tak wiêc posadzkê, któ-
rej elementy s¹ du¿o mniejsze ni¿ w przy-
padku parkietu, przykleja siê ³atwiej: po
prostu arkusz obok arkusza. Dawniej la-
melki by³y stron¹ licow¹ (wierzchni¹) na-
klejone na papier lub foliê, zrywane po
przyklejeniu mozaiki.

Posadzka mozaikowa ma wiele zalet.
Jest zdecydowanie tañsza od parkietu
z tego samego gatunku drewna. Nie tylko
bowiem lamelki s¹ cieñsze, ale tak¿e mo¿-
na je wytwarzaæ z surowców mniej warto-
œciowych, a nawet odpadowych – którym
pod wzglêdem w³aœciwoœci drewna nic za-
rzuciæ nie mo¿na, a z których nie da siê
wyci¹æ wiêkszych deszczu³ek parkieto-
wych. 

Kolejna zaleta to ³atwoœæ obróbki. Ciê-
cie twardego drewna mo¿na z regu³y zast¹-
piæ naciêciem siatki ³¹cz¹cej i po prostu
od³amaniem zbêdnej czêœci arkusza. Po-
nadto mozaika stwarza bardzo wdziêczne
pole do tworzenia ró¿nych wzorów 	.

Panelowe
Panele pod³ogowe wytwarza siê z ró¿-

nych kombinacji materia³ów 
. Wszyst-
kie maj¹ kilka cech wspólnych.

■ Wymiary wiêksze ni¿ deszczu³ek par-
kietu, a w niektórych przypadkach równe
wielkoœci desek pod³ogowych.
■ Budowa: z trzech warstw podstawo-
wych – dolnej, zwanej odprê¿aj¹c¹, zno-
sz¹cej naprê¿enia powsta³e w warstwach
wy¿szych; œrodkowej noœnej; i wierzch-
niej, u¿ytkowej �.

■ Boki paneli s¹ uformowane we wpusty
i pióra: proste, parami na bokach s¹sia-
duj¹cych (do klejenia) lub specjalnie wy-
profilowane, „zatrzaskuj¹ce siê” po doci-
œniêciu – tylko na bokach wzd³u¿nych.
Nie trzeba przy nich u¿ywaæ kleju, a pod-
³ogê ³atwo zdemontowaæ.
■ Z zasady nie mocuje siê ich do pod³o¿a.
Stanowi¹ wiêc posadzki p³ywaj¹ce, nada-
j¹ce siê do u¿ytku od razu po u³o¿eniu.
■ Ich uk³adanie jest tak ³atwe i szybkie, ¿e
bez trudu mo¿na to zrobiæ samodzielnie.

Panele laminowane maj¹ warstwê
noœn¹ (rdzeñ) z p³yt drewnopochodnych
– wiórowej albo specjalnej pilœniowej
o œrednim (MDF) lub wysokim (HDF)
stopniu sprasowania w³ókien. Warstwê
odprê¿aj¹c¹ stanowi laminat lub kilka
warstw wzmocnionego papieru. Wierzch-
ni¹ – twardy laminat dekoracyjny, najczê-
œciej odtwarzaj¹cy wygl¹d drewna (dêbu,
buku, œwierka, wiœni, mahoniu itd.),
w kolorach naturalnych lub barwiony –
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P o s a d z k i  d r e w n i a n e

	 Przyk³ad urozmaicenia posadzki mozaikowej
przez wymianê pojedynczych lamelek na ciem-
niejsze, z innego zestawu; niebieskimi liniami
przerywanymi s¹ zaznaczone arkusze mozaiki


 Parkiet lamelowy z kilku warstw drewna jest bardzo trwa³y. Wierzchnia warstwa z dêbu nadaje
mu szlachetny wygl¹d (fot. Baltic Wood)

� Przyk³adowe zespo³y lamelek



np. na niebiesko, zielono, szaro, czerwo-
no. Mo¿e równie¿ imitowaæ marmur, gra-
nit. Panele maj¹ najczêœciej gruboœæ 6-
8,4 mm, d³ugoœæ od 120 do 130 cm, szero-
koœæ 19-20 cm.

Pod³ogi z paneli nie mo¿na cyklino-
waæ i lakierowaæ. Jest bardzo odporna na
œcieranie, promienie UV, ¿ar z papierosa,
chemikalia, plamy i odciœniêcia. Odpor-
noœæ na œcieranie sprawdza siê testem Ta-
bera. Okreœla on liczbê obrotów tarczy
lub walca z papierem œciernym, po której
nastêpuje przetarcie warstwy wierzchniej.
Odpowiedni¹ informacjê w postaci pikto-
gramów umieszcza siê na opakowaniu.

W sypialni, pokoju goœcinnym, gdzie
natê¿enie ruchu jest ma³e, wystarcz¹ pa-
nele ze stopniem œcieralnoœci odpowiada-
j¹cym 5600-6000 wg testu Tabera. W salo-
nie, jadalni powinno to byæ 7000-9000.
W przedpokoju, kuchni (du¿e natê¿enie
ruchu) – 9000-11 000. Panele o wy¿szym
stopniu œcieralnoœci s¹ przeznaczone do
pomieszczeñ u¿ytecznoœci publicznej.

Panele laminowane nie nadaj¹ siê
do ³azienek. Natomiast niektóre ich ro-
dzaje mo¿na uk³adaæ nad ogrzewaniem
pod³ogowym.

Panele drewniane sk³adaj¹ siê
z trzech warstw drewna �, dlatego niektó-
rzy producenci wol¹ u¿ywaæ nazwy „deski
klejone warstwowo”. Warstwê doln¹, od-
prê¿aj¹c¹, stanowi najczêœciej sklejka.
Œrodkow¹ – drewniane listewki, u³o¿one
poprzecznie wzglêdem w³ókien dolnej.

Warstwa wierzchnia to kilkumilime-
trowej gruboœci deszczu³ki z twardego
drewna, najczêœciej liœciastego (d¹b, buk,
klon, wiœnia, orzech, jesion, brzoza czy
padodouk – patrz fot. tyt.) lub egzotycz-
nego (np. mahoñ i jego odmiany), rza-
dziej iglastego (sosna, modrzew) . Spo-
tyka siê te¿ bambus. Deszczu³ki te s¹
uk³adane we wzory stosowane w parkie-
cie. Ta warstwa mo¿e byæ wykoñczona al-
bo przez woskowanie, albo lakierem –
zwyk³ym (5-7 warstw) lub utwardzanym
promieniami UV. Ten ostatni bywa w ¿ar-
gonie œrodowiskowym nazywany olejem;

nie nale¿y go myliæ z olejem u¿ywanym
do nas¹czania drewna zamiennie z wo-
skiem.

Elementy maj¹ gruboœæ od 7 do 22 mm,
z ró¿n¹ gruboœci¹ warstwy wierzchniej,
u¿ytkowej – od 2,5 do 7 mm. Ich d³ugoœæ
wynosi od 60 do 250 cm, szerokoœæ od 7 do
17 cm. Niektórzy producenci oferuj¹ pane-
le w nietypowych rozmiarach, np. kwadra-
ty 18,8x18,8 cm, prostok¹ty 18,8x56,4 cm,
4,9x125 cm, 6,9x125 cm.

Trwa³oœæ posadzki z desek klejonych
warstwowo odpowiada trwa³oœci odpo-
wiedniego parkietu. Mo¿na j¹ kilkakrot-
nie odnawiaæ przez przeszlifowanie i po-
nowne polakierowanie, czy nawoskowa-
nie. Cyklinowanie te¿ jest mo¿liwe, ale
ograniczone gruboœci¹ warstwy wierzch-
niej. Jednak¿e panel, u³o¿ony na miêk-
kim podk³adzie, mo¿e uginaæ siê pod ciê-
¿arem cykliniarki i grozi mu miejscowe
przetarcie do warstwy noœnej.

Pod³o¿e pod posadzkê panelow¹ po-
winno byæ równe i g³adkie, najlepiej wy-
koñczone wylewk¹ samopoziomuj¹c¹. Na
niej rozœciela siê izolacjê wodoszczeln¹
z folii laminowanej kilkumilimetrow¹ war-
stw¹ pianki (zbêdna przy panelach korko-
wych). Na pióro lub we wpust (ró¿ni pro-
ducenci ró¿nie zalecaj¹) kolejnego panelu
nanosi siê kilkumilimetrowy wa³eczek kle-
ju i do³¹cza go do poprzedniego. Klej pe³ni
g³ównie funkcjê uszczelniacza, na wypadek
np. rozlania czegoœ na pod³ogê. 

Przy tak du¿ych elementach ko-
nieczne jest dociskanie m³otkiem przez
podk³adkê drewnian¹. Przy samej œcia-
nie, gdzie nie ma ju¿ miejsca na zamach-
niêcie siê obuszkiem, pobija siê za po-
œrednictwem specjalnej ³apki stalowej. 

Przy œcianach musi pozostaæ 1-cm
szczelina. Przykrywa siê j¹ listwami przy-
œciennymi. Wa¿ne: trzeba je mocowaæ do
œciany, a nie – choæ to bywa ³atwiejsze –
do pod³ogi, jak w przypadku parkietu.
Chodzi o to, by p³ywaj¹ca posadzka pane-
lowa mog³a siê swobodnie pod nimi prze-
suwaæ, np. rozszerzaj¹c siê pod wp³ywem
temperatury.

Jeszcze prostsze jest uk³adanie pa-
neli zaopatrzonych w zatrzaskowe pióro
i wpust (systemy Click, Easy Conect,
Ultraloc, CorkLoc). To rozwi¹zanie wpro-
wadza coraz wiêcej producentów.

�

Adresy i ranking producentów, orientacyjne
ceny zamieszczamy w info rynku na str. 50
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� Deska klejona warstwowo 
(rys. Stolarka Wo³omin)

 Deska barlinecka z warstw¹ licow¹ z wi¹zu
(Barlinek)

� Typowa budowa panelu pod³ogowego 
(rys. Innotec)

Znasz bardzo dobrego parkieciarza – poleæ go innym (str. 287)


