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Nowe 
pod

stopami
Co na posadzk ?

Odpowied  wydaje 

si  prosta: to, co 

nam si  podoba! 

Ale warto te

wzi  pod uwag ,

czy wybrany 

materia  jest atwy 

do utrzymania 

w czysto ci, 

czy b dzie go 

mo na odnawia

i czy pasuje do 

wn trza. O czym 

zapomnieli my?

RAPORT

POD OGI
I POSADZKI 

Posadzka

Aleksandra Ku mierczyk

Wybór mamy niemal nieograniczony, bo w sklepach budowlanych pe no jest mate-

ria ów na posadzki. Ale cho  rozwi za  jest tak wiele, radzimy nast puj cy schemat: 

do holu i kuchni – atwo zmywalne p ytki, do salonu – parkiet, a w sypialni i pokoju 

dziecka – mi kka wyk adzina. 

Drewno
Posadzki mog  mie  ró ne kolory i faktury, a e drewno jest materia em naturalnie 

zmiennym, mamy pewno , e nikt nie b dzie mia  takiej posadzki jak my. Wybieramy 

drewno, które nam si  podoba, ale chcemy te  oczywi cie, by by o dobrej jako ci 

i mia o w a ciwo ci odpowiednie do przeznaczenia. Jak to oceni ? Trzeba poszuka

odpowiedzi na poni sze pytania. 

Jaki gatunek? Do domów jednorodzinnych najcz ciej wybiera si  ni ej wymienione 

gatunki rodzime. Iglaste: 

  modrzew – najtrwalszy, odporny na grzyby, ale ma ciemne, rzucaj ce si  w oczy s ki;

  jod a – mi kka, ma sporo s ków, jest tania;

  sosna – spr ysta, ale trudna w obróbce;

wierk – mo e mie  du o s ków, jest mi kki, dlatego najlepiej u o y  go w pomiesz-

 czeniu rzadziej u ytkowanym, np. w sypialni.

A tak e li ciaste:

  brzoza – ma o odporna na grzyby;

  buk – twardy, cho  nietrudny w obróbce;

  d b – twardy i wytrzyma y, mo e mie  kolor czarny;

  jesion – ma wyrazisty rysunek s ojów, a im ma ciemniejszy odcie , tym jest twardszy.

 Coraz popularniejsze staj  si  tak e ró ne gatunki egzotyczne, takie jak iroko, kem-

pas, teak, daru daru. S  one bardzo wytrzyma e i odporne na wilgo , dlatego zaleca si

je na posadzki w azienkach i kuchniach.

fo
t.

 K
o

m
fo

rt



Posadzka

BUDUJEMY DOM 3/2009 101

W jakiej klasie? Drewno na posadzki po-

winno by  twarde i stabilne, dlatego zanim 

trafi do sprzeda y, poddawane jest starannej 

ocenie i klasyfikacji. Porównuj c us ojenie, 

barw  i struktur  drewna, kwalifikuje si  je 

do odpowiedniej klasy.

Klasa I, czyli selekt – drewno bez s ków 

i p kni . Ma równomierne us ojenie i jed-

nolit  kolorystyk . Nadaje si  do du ych, 

reprezentacyjnych pomieszcze . Jest naj-

dro sze.

Klasa II, inaczej standard – drewno z nie-

wielkimi s kami o rednicy do 6 mm, o s o-

jach lekko zakrzywionych i widocznych 

ró nicach barwy, dzi ki czemu wygl da na-

turalnie.

Klasa III, inaczej natur – drewno z s ka-

mi o rednicy od 6 do 15 mm. Barwa i s oje 

drewna mog  si  ró ni . Ma liczne wady, 

a s ki mog  wypada .

Twarde czy mi kkie? T  cech  drewna okre-

la si  wspó czynnikiem Brinella, który wy-

znacza si  przez wciskanie w drewniany ele-

ment z okre lon  si  i przez okre lony czas 

metalowej kulki o rednicy 10 mm. Potem 

mierzy si  g boko  powsta ego wg bienia 

i na tej podstawie oblicza wspó czynnik: im 

drewno jest twardsze, tym wspó czynnik jest 

wy szy. Aby badania by y wiarygodne, prze-

prowadza si  je kilkakrotnie. Najtwardsze s

gatunki egzotyczne: merbau, heban, sukupira, 

jatoba, a najmniej odporna na wgniecenia jest 

sosna, olcha i brzoza. Po co nam te informa-

cje? Twarde drewno wolniej si  zu ywa, 

a wi c pod oga z takiego drewna d u ej b -

dzie wygl da a jak nowa.

Na ile wilgotne? Zanim kupi si  drewno, 

trzeba poprosi  sprzedawc , by sprawdzi

jego wilgotno . Najlepiej, by wynios a od 

7 do 11%. Je li wybierze si  drewno za suche, 

parkiet mo e zacz  si  paczy  lub odkleja .

Je li natomiast za mokre – mo e si  odklei .

Wa na jest tak e wilgotno  powietrza w po-

mieszczeniu, w którym planuje si  u o enie 

posadzki oraz wilgotno  pod o a. Parametry 

te sprawdza parkieciarz. Je li wilgotno  po-

wietrza wynosi od 45 do 65%, a pod o a 3%, 

mo e on przyst powa  do pracy. 

Rodzaje posadzek drewnianych

Parkiet. Wyko czenie pod óg cenione za na-

turalno  i trwa o ; musi by  uk adany przez 

specjalist . Wykonuje si  go z deszczu ek z li-

tego drewna, zwanych potocznie klepkami. 

W tradycyjnej wersji deszczu ki parkietu maj

kraw dzie wyprofilowane w pióro i wpust, ale 

stosuje si  obecnie ró ne inne odmiany par-

kietu (patrz ramka Rodzaje parkietów). Z desz-

czu ek mo na uk ada  ró ne wzory: najpo-

pularniejsz  jode k , kwadraty, romby lub 

szachownice, mo na te  parkiety dobiera  ko-

Elementy drewniane maj  bardzo wa -

n  cech  – reaguj  na zawart  w powie-

trzu wilgo  – wch aniaj  j , a po pew-

nym czasie oddaj  z powrotem otoczeniu.

W ten sposób, na przemian, kurcz  si  i roz-

szerzaj , zmieniaj c swoj  obj to . Proces 

ten trwa nawet wtedy, gdy drewno jest ju

przyklejone do pod o a. Tak  w a ciwo

nazywa si  higroskopijno ci . Najmniej 

podatne na zmiany wilgotno ci s  ga-

tunki drzew egzotycznych.

Higroskopijno ,
czyli co?

Temperatura pomieszczenia oraz pod o a

podczas uk adania parkietów nie powinna by

ni sza ni  15 °C ani wy sza ni  30 °C

Panele laminowane mo na u o y  w kuchni, dla-

tego, e ich wierzchnia warstwa jest bardzo trwa-

a: odporna na uderzenia, wgniatanie i cieranie

 Posadzki lakierowane, zarówno parkiet, jak 

i panele, s  ma o odporne na zarysowania piaskiem, 

dlatego lepiej ich nie stosowa  w pomieszczeniach, 

przez które wychodzi si  na dwór. W takich 

miejscach lepiej  u o y  parkiet olejowany
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lorystycznie z ró nych gatunków drewna. 

Wymiary deszczu ek wynosz :

  grubo : 16,19 lub 22 mm;

  d ugo : od 250 do 500 mm;

  szeroko : od 50 do 70 mm.

Im grubszy jest parkiet, tym wi cej razy 

mo na go odnawia  przez szlifowanie i cykli-

nowanie. 

Mozaika drewniana. S  to bardzo ma e desz-

czu ki wykonane z litego drewna, fabrycznie 

naklejone na siatk  tekstyln  lub papier perfo-

rowany jak w tradycyjnych parkietach, czyli 

w jode k , kwadraty, romby lub szachownic .

P yty maj  nast puj ce wymiary:

  grubo : od 8 do 10 mm;

  d ugo : 80 mm;

  szeroko : 100 mm.

W posadzce z mozaiki mo na czy  ró ne 

gatunki drewna lub deszczu ki 

o zró nicowanym kszta cie. 

Mozaik  przykleja si  do pod-

k adu klejem do mozaiki i par-

kietów, cz c na styk kolejne boki. Mo na j

odnawia  przez szlifowanie i ponowne lakie-

rowanie, ale poniewa  jest du o cie sza od 

parkietu tradycyjnego, nie wi cej ni  dwa razy.

Panele drewniane. Maj  konstrukcj  warstwo-

w , dzi ki czemu nie pacz  si  i nie odkszta -

caj  pod wp ywem wilgoci. Oto ich warstwy:

górna, dekoracyjna – z twardego drewna 

drzew li ciastych, 

rodkowa – z deszczu ek u o onych po-

przecznie,

spodnia – ze sklejki lub okleiny z drewna 

ta szego gatunku (najcz ciej sosny). 

A oto wymiary paneli:

  grubo : od 7 do 22 mm;

  d ugo : od 60 do 250 cm;

  szeroko : od 7 do 17 cm.

 Z paneli uk ada si  tzw. pod ogi p ywaj -

ce, czyli niemocowane na sta e do pod o a:

poszczególne deski czy si  klejem lub na 

zatrzaski i uk ada na matach z pianki, która 

izoluje cieplnie i akustycznie. Panele drew-

niane s  bardzo popularne, bo szybko si  je 

uk ada, a monta  jest na tyle atwy, e mo -

na go wykona  samodzielnie. Podobnie jak 

parkiet tradycyjny, zniszczone panele drew-

niane mo na kilkakrotnie odnawia , to zna-

czy szlifowa  i lakierowa .

Deski z drewna litego. Mog  mie  kraw dzie 

g adkie lub wyprofilowane na pióro i wpust. 

Ich wymiary: 

  d ugo : od 3 do 10 m;

  szeroko : od 9 do 18 cm;

  grubo : od 14  do 30 mm

 Pod ogi z desek przybija si  najcz ciej do 

legarów drewnianych. Mo na je tak e przy-

klei  bezpo rednio na g adzi cementowej lub 

gipsowej. Podobnie jak parkiet, po u o eniu 

wymagaj  wycyklinowania i oszlifowania. 

Mo na je odnawia .

Klasyczny – zwany te  tradycyjnym. S

to proste pojedyncze deszczu ki (klepki) 

z litego drewna, z brzegami uformowanymi 

w pióra i wpusty.

Lamelowy, czyli lamparkiet. Deszczu ki 

tego parkietu nie maj  wpustów i wypustów, 

dlatego w posadzce nie s  wzajemnie czo-

ne, tylko przyklejane bezpo rednio do pod o-

a. Lamparkiet sprzedawany jest albo w od-

dzielnych deszczu kach (jak zwyk y parkiet) 

lub w p ytkach sk adaj cych si  z kilkunastu 

deszczu ek naklejonych na elastyczn  siat-

k  w uk adzie w jode k  lub cegie k .

Przemys owy. Parkiet z deszczu ek uk a-

danych pionowo (na sztorc). Bardzo trwa y, 

coraz cz ciej uk adany w domach jedno-

rodzinnych.

Warstwowy. Deszczu ki z dwóch lub 

trzech warstw, sprasowanych i po czo-

nych specjalnym klejem, który zapobiega 

odkszta ceniom drewna. Warstw  górn

– u ytkow  – wykonuje si  z najlepszych ga-

tunków drewna: po u o eniu wymaga ona 

takiego samego wyko czenia jak tradycyjny 

parkiet z litego drewna. Warstw  spodni

wykonuje si  z surowca gorszej jako ci, np. 

z forniru wierkowego. Parkiet ten jest ta -

szy od tradycyjnego i przemys owego.

Panele produkuje si  nie tylko z drewna, 

ale te z materia ów drewnopochodnych,

z wierzchni  warstw  z tworzywa sztuczne-

go, czyli z laminatu. Ta warstwa mo e imito-

wa  ró ne gatunki drewna, p ytki ceramiczne 

lub metal. Oto warstwy takich paneli:

górna – papier dekoracyjny lub cienki for-

nir z laminatu;

rodkowa – p yta drewnopochodna (HDF 

lub ta sza MDF);

spodnia – tworzywo sztuczne lub kilka 

warstw wzmocnionego papieru.

Standardowe panele laminowane maj

grubo  8 mm. W sprzeda y s  dost pne tak-

e panele cie sze, nawet 6-milimetrowe, ale 

s  to produkty o gorszych parametrach, naj-

cz ciej sprzedawane podczas akcji promo-

cyjnych, dlatego nie warto ich kupowa .

Panele laminowane s  fabrycznie wyko -

czone, a wi c nie trzeba ich lakierowa  i cy-

klinowa .

W sprzeda y dost pne s  tak e pane-

le korkowe. Ich rdze , podobnie jak w pa-

nelach laminowanych, tworzy p yta HDF 

lub MDF, pod któr  znajduje si  kilkumi-

limetrowa warstwa sprasowanego korka. 

Warstwa górna mo e by  wyko czona na 

dwa sposoby:

  dekoracyjnym fornirem korkowym, który 

pokrywa si  lakierem lub przezroczyst  fo-

li  PVC;

  cienk  oklein  drewnian .

Mo na je uk ada  bez klejenia, nawet 

w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak 

kuchnia i azienka.

Rodzaje parkietów

A mo e panele 
laminowane lub 
korkowe?

Przez co najmniej 5 dni 

nale y sezonowa  parkiet 

w pomieszczeniu, 

w którym zamierza si

go u o y

”

”

Po przyklejeniu pod ogi 

drewnianej konieczne jest 

odczekanie 2–3 tygodni, 

podczas których drewno 

osi ga równowag

higroskopijn  typow  dla 

warunków otoczenia, 

w którym b dzie 

u ytkowane

”

”

 Ci cie p ytek ceramicznych. Ma-

szyn  do ci cia glazury nale y usta-

wi  na p askim, stabilnym pod o u.

Ci cie najlepiej wykona  jednostaj-

nym i zdecydowanym ruchem 
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P ytki
Do niedawna wybierano je tylko do azienek, 

kuchni i holi, ale od kiedy ogrzewanie pod o-

gowe sta o si  powszechne, coraz cz ciej wy-

ka cza si  nimi pod ogi w salonach, jadal-

niach i pokojach dziennych. Takie posadzki 

atwo utrzyma  w czysto ci, bo s  odporne na 

wilgo  i detergenty, nie niszcz  si  od pantofli 

na szpilkach ani psich pazurów. Mniej gro ny 

jest dla nich piasek naniesiony butami, 

a je li je starannie u o ono, mog  s u y

wiele lat. Walorem p ytek jest te  naturalno

surowca, z jakiego si  je wytwarza, a jest to gli-

na wypalana w wysokiej temperaturze. Mo na 

wi c je bez obaw zastosowa  w domu alergika.

 P ytki s  dost pne w wielu kolorach, roz-

miarach i wariantach, dlatego atwo dobra

je do planowanego wystroju pomieszcze .

Tyle plusów, a jakie minusy? Mog  p ka

wskutek uderzenia ci kim przedmiotem, 

a ponadto s  nieelastyczne i musz  by  u o-

one przez fachowca.

Co sprawdzi  przed zakupem?

cieralno – oznaczona jest klasami: im 

wy sza klasa, tym wi ksza jest odporno

p ytek na cieranie. Najwy sz  III klas  na-

le y wybiera  do holu, przedpokoju i salonu, 

do których wchodzi si  w butach, na których 

zawsze wnosi si  piasek. Tam, gdzie porusza-

my si  w kapciach lub boso, wystarcz  p ytki 

klasy I, do azienki najlepiej – II. 

Antypo lizgowo  – to parametr wa ny, gdy 

wybieramy p ytki do pomieszcze  wilgot-

nych i mokrych. P ytki s  antypo lizgowe, je-

li maj  wypuk e i wkl s e wzory – tzw. relie-

fy i ryfle: takie p ytki s  oznaczane nie ynk .

Twardo  – czyli parametr okre laj cy, czy 

p ytka jest odporna na zarysowania. Oznacza 

si  go w skali Mohsa: cyframi od 1 do 10. Im 

materia  jest bardziej odporny, tym wi ksza 

cyfra. Twardo  mierzy si  r cznie, rysuj c

powierzchni  p ytki minera ami o okre lonej 

twardo ci (m.in. talkiem lub diamentem). Na 

domowe posadzki wystarcz  p ytki o twar-

do ci 5–6.

Chemoodporno – czyli odporno  na dzia-

anie substancji chemicznych. Na t  cech

warto zwróci  uwag  wtedy, gdy p ytkami 

chcemy wyko czy  pod og  w pomieszcze-

niach gospodarczych lub w gara u.

Kamie
Posadzki kamienne s  cenione za szlachetny 

wygl d, rozmaito  naturalnych barw i rysun-

ku, ale stosuje si  je rzadko, przede wszyst-

kim ze wzgl du na wysok  cen . Podobnie jak 

p ytki ceramiczne, kamie  mo e mie  ró n

cieralno  i twardo , a wi c cechy, które de-

cyduj  o atwo ci obróbki i uk adania p ytek, 

a potem – o trwa o ci posadzki. Posadzki ka-

mienne najcz ciej uk ada si  na parterze, bo 

s  ci kie i obci aj  strop.

Du e, czyli lepsze. Nie zawsze. Trudniej si

przycina i trudniej uk ada. Du ych p ytek le-

piej te  nie wybiera  do ma ych pomieszcze ,

bo sprawi , e b dzie si  wydawa  mniejsze 

ni  w rzeczywisto ci.

P ytek trzeba kupi  10–15% wi cej ni

wynosi powierzchnia pod ogi. Tak. I nad-

miar powinien by  tym wi kszy, im wi k-

sze s  p ytki.

Cena p ytek to po owa kosztów nowej 

posadzki. Tak. Bo oprócz robocizny p aci-

my za akcesoria, preparaty do wyrównania 

podk adu, kleje i zaprawy do spoin, listwy 

i rodki do czyszczenia. 

P ytki musz  mie  taki sam kszta t. Nie. 

adn  posadzk  mo na u o y  z p ytek o ró -

nych kszta tach, wa ne jest tylko, by mia y

jednakow  grubo .

Uk ad uko ny (w karo) optycznie powi k-

sza pomieszczenie. Prawda. 

P ytki kamienne mo na konserwowa  pa-

st  do pod óg drewnianych. Tak, ale mog

si  od tego zrobi liskie. Mo na je tak e po-

kry  warstw  lakieru wodnego.

Fakty i mity 
na temat p ytek

Posadzka z p ytek gresowych. Poniewa  gres ma nisk  nasi kliwo , jest 

twardy i odporny na dzia anie rodków chemicznych, bez problemów mo e

by  uk adany w kuchniach i jadalniach

Na cianie, pod odze i wokó  kominka u o ono takie same rodzaje p ytek. Taki za-

bieg mo na zastosowa  tylko wtedy, gdy p ytki oznaczono jako pod ogowe

Porównanie cech ró nych rodzajów p ytek stosowanych na posadzki

cechy
Rodzaj p ytek

gres klinkier terakota

surowiec kwarc glina kamionka

odporno  na 

cieranie
du a bardzo du a niska

kolorystyka bogata
uboga: czerwienie, 

pomara cze, br zy

ró norodna,

nieszkliwiona: kremowy, ó ty, 

br zowy, czerwony; szkliwiona 

– mo e mie  dowolny kolor 

nasi kliwo  niska niska niska

odporno  na rodki

chemiczne
wysoka bardzo wysoka niska

twardo du a du a du a
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Granit. To kamie  w kolorach ciemnoszarym 

b d  czerwonym, nienasi kliwy, twardy, od-

porny na zarysowania, wilgo  oraz dzia anie 

kwasów i t uszczów. Nie wymaga impregna-

cji: mo na go stosowa  w azienkach i kuch-

niach, bo jest odporny na dzia anie rodków 

czyszcz cych przeznaczonych do sprz tania 

tych pomieszcze . Jest wytrzyma y: rzadko 

p ka. Mo na go wypolerowa , ale wtedy b -

dzie liski.

Marmur. Grupa ska  o bardzo ró norod-

nych barwach – od bieli przez ró e, ó cienie, 

be e, br zy i szaro ci, a tak e odcienie zie-

leni do prawie czarnych. Marmury s  cenio-

ne i uwa ane za symbol luksusu, ale warto 

wiedzie , e ska y te s  nasi kliwe i atwo si

plami , s  te  nieodporne na dzia anie kwa-

sów – nawet s abych, jakie stosuje si

w kuchni (ocet, soki owocowe, nie mówi c

o rodkach  do usuwania osadów mineral-

nych zostawianych przez tward  wod ), dla-

tego wymaga impregnacji. Nawet impregno-

wanego nie poleca si  jednak na pod ogi 

w kuchni i azienkach. atwo si  rysuje i ma-

towieje oraz przebarwia pod wp ywem t usz-

czu. Nadaje si  na posadzki w holach, przed-

pokojach i w sieni, ale i tam mo e zmatowie

wskutek cierania piaskiem nanoszonym na 

obuwiu. 

Trawertyn. To kamie  o ró nych odcieniach 

be u. Jest trudny do utrzymania w czysto ci

ze wzgl du na naturalne pory, które s  jego 

ozdob . Oferowany niekiedy po obróbce pole-

gaj cej na wype nieniu porów i oszlifowaniu. 

Posadzka z trawertynu wymaga k opotliwej 

konserwacji: powtarzania zabiegu impregna-

cji i regularnego polerowania. Nie polecany do 

kuchni, sprawdzi si  za to w azienkach. 

Wyk adziny
Ten, kto zaplanowa  wymian  starej wyk a-

dziny, mo e si  w sklepach mi o rozczarowa .

Dlaczego? Bo te sprzed lat zapami tali my jako 

zimne, a przede wszystkim do  marne jako-

ciowo, bure i brzydkie. Teraz jest naprawd

inaczej: oferta mo e zadowoli  najbardziej wy-

brednego klienta.

Wyk adziny dywanowe. Ró ni  si  wytrzy-

ma o ci , odporno ci  na plamy oraz od-

kszta cenia, dlatego zawsze warto uwzgl d-

ni  sposób u ytkowania pomieszczenia, 

w którym maj  si  znale , na przyk ad:

– w sypialni mo na u o y  dekoracyjn  wy-

k adzin  welurow  lub p telkow  ci t  o d u-

gim i g stym runie – obie mi kkie i ciep e

w dotyku;

– w pokoju dziennym i dzieci cym lepiej 

sprawdzi si  wyk adzina p telkowa z krótkim 

w osem, bardziej wytrzyma a i odporna na za-

brudzenia.

Wyk adziny dywanowe produkuje si  z w ó-

kien naturalnych: we ny, sizalu, a nawet trawy 

morskiej lub w ókna kokosowego, a tak e

z w ókien syntetycznych – poliamidu i poli-

propylenu. Oto ich w a ciwo ci:

We na jest mi kka, spr ysta, odporna na 

zabrudzenia i trudnopalna. Dobrze izoluje 

cieplnie i akustycznie. Nie jest polecana do 

miejsc wilgotnych i nie nale y jej uk ada

w pomieszczeniach przeznaczonych dla 

alergików. 

Sizal to bardzo trwa e, wytrzyma e, 

szorstkie w ókno z odyg agawy. Jest antysta-

tyczne i niepodatne na odkszta cenia oraz 

nieodporne na wilgo . Takiej wyk adziny nie 

mo na pra  i czy ci  detergentami.

Trawa morska – równie trwa a, ale sztyw-

na, dlatego nie sprawdza si  w sypialniach 

i pokojach dzieci. Polecana jest natomiast 

do pomieszcze  cz sto u ytkowanych: holi, 

przedpokoi i korytarzy. Poniewa  trudno si

barwi, dost pna jest tylko w naturalnym ko-

lorze be u.

W ókno kokosowe pozyskuje si  z okrywy 

orzechów palmy kokosowej. Jest sztywne, ale 

cenione za w a ciwo ci antystatyczne.

Polipropylen to w ókno, które najcz ciej 

czy si  w wyk adzinach z w óknami na-

turalnymi. Jest trwa y, wytrzyma y na cie-

ranie, zgniatanie oraz wilgo , nie plami si

i jest odporny na rodki chemiczne oraz na 

grzyby i bakterie.

Poliamid, czyli w ókno nylonowe od-

porne na rozci ganie, zginanie i skr canie. 

Zgniecione powraca do swojego kszta tu. 

atwo si  barwi, dlatego dost pne jest w wielu 

kolorach. Niestety, atwo si  tak e plami.

Wyk adziny z PVC. Dlaczego wci  s  tak po-

pularne? Bo atwo si  je uk ada, s  trwa e

i odporne na uszkodzenia, nietrudno je utrzy-

ma  w czysto ci, a ich piel gnacja jest niek o-

potliwa. Mo na je stosowa  w pomieszcze-

niach przeznaczonych dla alergików. G adkie 

wyk adziny z PVC s  bakteriostatyczne, a to 

znaczy, e mikroorganizmy nie rozwijaj  si

na ich powierzchni. Dobrze sprawdzaj  si

w azience i kuchni, bo s  odporne na wilgo .

A ponadto s  niedrogie.

Wyk adziny z linoleum. Wykonane 

z m czki drzewnej, oleju lnianego, ywic, 

wapieni i juty tworz  bardzo trwa y materia .

Nie przepuszczaj  wody, s  odporne na zary-

sowanie i uszkodzenia. Mo na nimi wyko -

czy  posadzki w kuchni, korytarzach i przed-

pokojach. Uznawane s  za bardzo zdrowe 

i higieniczne. 

Wyk adziny dywanowe sprawdz  si  w pokoju 

dziecka. S  ciep e, bo maj  warstw  izolacyjn

fo
t.
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Odpowiedzi na pyta-

nie udzieli  Aleksan-

der Kalinowski, rzeczo-

znawca Pa stwowej 

Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz 

bieg y s dowy przy S dzie Wojewódzkim 

w Warszawie z zakresu parkieciarstwa 

i pod óg drewnianych, wspó w a ciciel fir-

my Des-parkiet

Jaka jest ró nica pomi dzy pod og  lakierowan

a olejowan ?

Zarówno lakier, jak i olej równie skutecznie 

zabezpieczaj  drewno, poniewa  tworz  po-

w oki o podobnych walorach u ytkowych, ale 

po ich zastosowaniu uzyskuje si  inny efekt 

estetyczny. Wed ug mnie pod tym wzgl -

dem oleje maj  przewag  nad lakierami, bo 

s  produktami naturalnymi, ekologicznymi 

i konkurencyjnymi dla lakierów na bazie wody. 

Idealnie harmonizuj  z drewnem, a jednocze -

nie delikatnie podkre laj  i eksponuj  jego na-

turaln  struktur .

Pow oki olejowane s  odnawialne i zazwy-

czaj nie wymagaj  powtórnego szlifowania. 

Uszkodzone np. mechanicznie z atwo ci

daj  si  naprawi  miejscowo. Je li pod oga 

jest lakierowana, operacja ta jest mo liwa, ale 

wymaga wi kszych umiej tno ci manualnych 

oraz specjalnych preparatów. 

Ka da pod oga, zarówno lakierowana, jak 

i olejowana, musi by  piel gnowana. Obo-

wi zkiem wykonawcy pod ogi jest poinfor-

mowanie inwestora, jak nale y eksploato-

wa  pod og  drewnian  i czym j  konser-

wowa .

ZDANIEM 

EKSPERTA


