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Posadzka z drewna
W pomieszczeniach mieszkalnych,

sypialniach czy salonach najchêtniej k³a-
dziemy pod³ogê z drewna. Jednak po
pewnym czasie ulega ona zniszczeniu.
Choæ trwa³oœæ drewnianych posadzek jest
obliczona na kilkadziesi¹t lat, to na sku-
tek b³êdów przy ich uk³adaniu lub w wy-
niku np. zalania pod³oga taka wymaga
wymiany. Oczywiœcie, niektóre drewnia-
ne  posadzki mo¿na poddaæ renowacji
szlifuj¹c i ponownie zabezpieczaj¹c lakie-
rem b¹dŸ woskiem, ale przy znacznych
uszkodzeniach lub odspojeniu siê pod³óg
klejonych od pod³o¿a, zabiegi takie nie
wystarcz¹. Stare parkiety klepkowe moco-
wane by³y do pod³o¿a lepikami bitumicz-
nymi i z czasem na skutek wnikania wil-
goci nastêpowa³o odrywanie ich fragmen-
tów od podk³adu. Pod³oga taka ugina siê
podczas chodzenia i skrzypi, a szczeliny
miêdzy klepkami zwiêkszaj¹ swoj¹ szero-
koœæ. Niekiedy remont polega na prze³o-
¿eniu posadzki – rozebraniu i powtór-
nym u³o¿eniu. W wiêkszoœci przypadków
nie jest to uzasadnione, gdy¿ trudno bê-
dzie uzyskaæ zadawalaj¹c¹ jakoœæ, a koszt
bêdzie porównywalny z now¹ posadzk¹.
Jeœli jednak zdecydujemy siê na takie roz-
wi¹zanie, to poszczególne deszczu³ki, po
rozebraniu posadzki, powinny byæ do-
k³adnie oczyszczone z resztek masy bitu-
micznej i przefrezowane na specjalistycz-

nej obrabiarce do drewna. Do przykleja-
nia nale¿y u¿yæ lepiku do parkietu, gdy¿
obecnie produkowane kleje nie mog¹ byæ
stosowane na powierzchnie zanieczysz-
czone smo³¹ lub asfaltem. Stary lepik bê-
dzie wymaga³ usuniêcia podczas ca³kowi-
tej wymiany posadzki, jeœli zamierzamy
u¿yæ nowoczesnych klejów do pod³óg.
Czasami usuniêcie mo¿e byæ trudne, dla-

tego mo¿na przykleiæ lepikiem  najpierw
cienkie p³yty OSB a do nich dopiero no-
wy parkiet. Alternatywnym rozwi¹za-
niem bêdzie przykrycie starego parkietu
cienkimi panelami pod³ogowymi �.
W miejscach, gdzie parkiet odstaje od
pod³o¿a, nale¿y zamontowaæ ko³ki mocu-
j¹ce go do podk³adu i naci¹æ jego po-
wierzchniê na gruboœæ deszczu³ek,  krzy-
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Remont pod³ogi powin-
niœmy przeprowadziæ

szybko i sprawnie, gdy¿
w tym czasie pomieszcze-
nie wy³¹czone jest ca³ko-

wicie z u¿ytkowania.
Zale¿nie od rodzaju

posadzki oraz technologii
przygotowania pod³o¿a
now¹ pod³ogê mo¿emy

mieæ w tym samym dniu
albo dopiero po kilku

tygodniach. 

wymiana
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¿owo, w odstêpach co ok. 1,5 m. Ustabi-
lizuje to star¹ pod³ogê i zapobiegnie dal-
szym jej odkszta³ceniom. Pokrycie pa-
nelami podniesie poziom pod³ogi o 8-
12 mm i po zamontowaniu listwy progo-
wej nie utrudni komunikacji z innymi
pomieszczeniami. Równie¿ pod³ogi
z desek mocowanych do legarów mo¿na
przykryæ panelami pod³ogowymi. Po-
niewa¿ deski, szczególnie sosnowe, czê-
sto maj¹ nierówn¹ powierzchniê na sku-
tek miejscowego wytarcia, przed u³o¿e-
niem paneli nale¿y wstêpnie  wyrównaæ
te miejsca szpachlówk¹ do drewna lub
przyklejaj¹c cienkie paski p³yty pilœnio-
wej. Warto te¿ u³o¿yæ grubsz¹ piankê
podk³adow¹ lub p³yty podpanelowe.

Znacznie ³atwiejsza bêdzie wymiana
zniszczonych  pod³óg tzw. p³ywaj¹cych,
uk³adanych z paneli pod³ogowych lub de-

sek warstwowych. Po ich zerwaniu
i ewentualnej wymianie g¹bki podk³ado-
wej szybko u³o¿ymy nowe pokrycie,
zw³aszcza gdy u¿yjemy paneli ³¹czonych
bezklejowo �. Musimy pamiêtaæ o zacho-
waniu szczeliny o szerokoœci 8-10 mm
wzd³u¿ wszystkich œcian i w progu. Przy-
kryjemy je póŸniej klejonymi do œciany
listwami przypod³ogowymi.      

W kuchni i ³azience
W kuchni czy ³azience decydujemy

siê najczêœciej na pokrycie pod³ogi p³yt-
kami ceramicznymi lub wyk³adzin¹
z PVC. W tych pomieszczeniach musimy
zapewniæ szczelnoœæ pod³ogi, aby w razie
rozlania woda nie przenika³a w g³¹b stro-
pu. Stare pod³ogi w ³azienkach pokrywa-
ne by³y najczêœciej terakot¹ lub lastri-
kiem. Stanowi¹ dobre pod³o¿e pod p³ytki
ceramiczne i nie trzeba ich usuwaæ. Izola-
cjê przeciwwilgociow¹ naj³atwiej bêdzie
wykonaæ z tzw. p³ynnej folii naniesionej
w 2-3 warstwach na star¹ posadzkê �.
Umo¿liwia ona bezpoœrednie mocowanie
pokrycia bez koniecznoœci wykonywania
warstwy dociskowej.   Do przyklejania p³y-
tek nale¿y u¿ywaæ kleju elastycznego,
który zapewni dobr¹ przyczepnoœæ do
pod³o¿a. Pod³ogi w kuchni k³adzione by-
³y czêsto z desek i zazwyczaj nale¿y je
usun¹æ, aby mo¿na by³o po³o¿yæ p³ytki
terakoty lub wyk³adzinê PVC. Nie wyma-
gaj¹ usuniêcia deski w dobrym stanie,
nieuginaj¹ce siê i pewnie przymocowane
do legarów. 

Do utworzenia warstwy podk³adowej
pod terakotê czy wyk³adzinê u¿ywa siê za-
praw klejowych oraz siatki wzmacniaj¹cej
z w³ókna szklanego. Na deski nak³ada siê
warstwê kontaktow¹ ze specjalnej masy
zmieszanej z piaskiem a nastêpnie, po
roz³o¿eniu siatki wzmacniaj¹cej, wylewa
siê zaprawê samopoziomuj¹c¹ �. Po
dwóch dniach mo¿na przyklejaæ p³ytki
lub wyk³adzinê. 

Jak wspomnia³em, najczêœciej jednak
pod³ogê drewnian¹ w kuchni ca³kowicie
rozbieramy i usuwamy równie¿ legary.
Poniewa¿ w wyniku tego pod³o¿e bêdzie
obni¿one o 8-10 cm w stosunku do pozo-
sta³ych pod³óg, trzeba czêœciowo wyrów-
naæ poziom lekkim materia³em wype³nia-
j¹cym – styropianem, cienkimi bloczkami
z betonu komórkowego, keramzytem.
Gruboœæ wype³nienia powinna byæ taka,
aby po wylaniu 3-4-cm warstwy jastrychu

uzyskaæ wyrównanie poziomów. Zamiast
wylewania mo¿na zastosowaæ suche p³yty
jastrychowe �.

Gdy trzeba wyrównaæ
Wymagany stopieñ wyrównania pod-

³o¿a pod nowe pokrycie zale¿y przede
wszystkim od tego, jaki rodzaj materia³u
zamierzamy u³o¿yæ na pod³odze. Bardzo
g³adkiego i równego podk³adu wymagaj¹
wyk³adziny z PVC i dywanowe oraz p³yt-
ki korkowe. Równy musi byæ podk³ad
pod parkiet klejony i cienkie panele pod-
³ogowe.

Pod³o¿em pod nowe pokrycia pod³o-
gowe jest najczêœciej beton, ale mog¹ to
byæ równie¿ deski, stary parkiet, twarde
p³yty pilœniowe, p³ytki ceramiczne.
W przypadku koniecznoœci wyrównania
pod³o¿a drewnianego skuteczne bêdzie
przeszlifowanie ca³ej powierzchni i wy-
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� Klej do paneli nanosi siê na ich krawêdzie
(fot. Œnie¿ka)

� Izolacjê przeciwwilgociow¹ z p³ynnej folii
mo¿na uk³adaæ na starych pod³o¿ach
(fot. MC Bauchemie)

� Masa wyrównuj¹ca stanowi dobry podk³ad
pod now¹ posadzkê; mo¿na j¹ wylewaæ np. na
istniej¹cych deskach (fot. Mira)

� Panele pod³ogowe u³o¿one jako pod³oga
p³ywaj¹ca na podk³adzie wyg³uszaj¹cym

panele pod³ogowe

izolacja akustyczna
stara pod³oga
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pe³nienie ubytków mas¹ szpachlow¹. Jeœli
jednak pod³oga jest odchylona od poziomu
to szlifowanie nie wystarczy. W takich
przypadkach najczêœciej trzeba zerwaæ ca³e
pod³o¿e i u³o¿yæ  nowy podk³ad wyrównu-
j¹cy. Terakota, jeœli maj¹ byæ u³o¿one na
niej p³ytki ceramiczne, najczêœciej nie wy-
maga dodatkowego wyrównania, a ewentu-
alne miejscowe wypuk³oœci lub wg³êbienia
zeszlifowuje siê szlifierk¹ do betonu albo
wyrównuje zapraw¹ klejow¹ �. Jeœli na ta-
kim pod³o¿u zamierzamy u³o¿yæ wyk³adzi-
nê z PVC, konieczne bêdzie wyrównanie
powierzchni cienkowarstwow¹ wylewk¹
samopoziomuj¹c¹, która utworzy g³adki
podk³ad. Pod³o¿a betonowe –  najczêœciej
znajduj¹ce siê pod star¹ pod³og¹ – mog¹
byæ w ró¿nym stanie i z regu³y wymagaj¹
odpowiedniego przygotowania. Drobne
nierównoœci i pêkniêcia usuwa siê za po-
moc¹ zapraw szpachlowych nak³adanych
na odkurzone pod³o¿e. W przypadku
znacznych nierównoœci konieczne bêdzie
u³o¿enie warstwy wyrównuj¹cej z zaprawy
cementowej, gotowych zapraw wyrównuj¹-
cych lub suchego jastrychu.

Gruboœæ samodzielnie przygotowa-
nej wylewki wyrównuj¹cej nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 3 cm. Cieñsza warstwa nie-
zwi¹zana ze starym pod³o¿em mo¿e bo-
wiem pêkaæ i kruszyæ siê. Dlatego w ten
sposób wyrównuje siê jedynie pod³o¿a
w przypadkach, gdy potrzebne jest znacz-
ne podwy¿szenie ich poziomu. 

Natomiast gotowe zaprawy wyrów-
nuj¹ce pozwalaj¹ na nak³adanie ich war-
stw¹ o gruboœci ju¿ od 3 mm. Przed na³o-
¿eniem koniecznie trzeba zagruntowaæ
pod³o¿e preparatem zwiêkszaj¹cym przy-
czepnoœæ i zabezpieczaj¹cym przed zbyt
szybkim odci¹ganiem wody. Cienkie wy-
lewki o gruboœci 3-10 mm wykonuje siê
z samorozlewnych zapraw, co eliminuje
koniecznoœæ ich poziomowania i zaciera-
nia �. S¹ jednak doœæ drogie, a ich u³o¿e-
nie wymaga sprawnej organizacji  –
zw³aszcza przy wiêkszych powierzch-
niach – gdy¿ szybko twardniej¹, unie-
mo¿liwiaj¹c równe po³¹czenie siê kolej-
nych porcji. Warstwy wyrównuj¹ce

o wiêkszej gruboœci wykonuje siê nato-
miast z gotowych zapraw grubowarstwo-
wych uk³adanych w tradycyjny sposób –
na listwach poziomuj¹cych i z zacieran¹
powierzchni¹. 

Wszystkie rodzaje wylewek wyrównu-
j¹cych, przed u³o¿eniem pokrycia pod³o-
gowego musz¹ dostatecznie wyschn¹æ.
Przy uk³adaniu pokryæ drewnianych ich
wilgotnoœæ nie mo¿e przekraczaæ 3%. Pro-
ces ten – w zale¿noœci od zastosowanej
wylewki – mo¿e trwaæ nawet kilka tygo-
dni i znacznie wyd³u¿a czas zakoñczenia
remontu pod³ogi. 

Problem z wysychaniem warstwy wy-
równuj¹cej rozwi¹zuje zastosowanie p³yt
gipsowo-w³óknowych u³o¿onych na su-
chej podsypce wyrównuj¹cej. Na starym
pod³o¿u rozsypuje siê specjalny granulat
warstw¹ gruboœci do 1 cm, wyrównuje ³a-
t¹ a nastêpnie montuje p³yty. Nastêpnego
dnia  mo¿na ju¿ uk³adaæ na nich panele,
parkiet klejony, wyk³adzinê lub ceramicz-
ne p³ytki pod³ogowe.         

Cicha pod³oga
Podczas kapitalnego remontu pod³ogi

warto zadbaæ o jej  wyciszenie. Najczêœciej
najbardziej dokuczliwe s¹ ha³asy, przenika-
j¹ce przez znajduj¹cy siê pod pod³og¹ strop.
Odg³os kroków, uderzenia w œcianê lub
pod³ogê, wibracje urz¹dzeñ domowych wy-
wo³uj¹ tzw. dŸwiêki materia³owe, które
przenosz¹ siê przez elementy konstrukcyj-
ne domu – œciany, stropy, rury instalacyjne.
Rozchodzenie siê dŸwiêków mo¿na ograni-
czyæ lub ca³kowicie wyeliminowaæ zapew-
niaj¹c dobr¹ izolacjê akustyczn¹ w miejscu
ich powstawania. Rozwi¹zuje siê to przez
u³o¿enie na pod³odze elastycznych warstw
poch³aniaj¹cych drgania lub przez uzyska-
nie du¿ej masy powierzchniowej konstruk-
cji stropowej, co umo¿liwi poch³oniêcie
tych dŸwiêków. Przy pracach remonto-
wych mo¿liwoœci zwiêkszenia masy po-
wierzchniowej stropu s¹ ograniczone ze
wzglêdu na jego noœnoœæ oraz uci¹¿liwoœæ
prowadzenia takich prac i tylko na  etapie
budowy domu mo¿na braæ pod uwagê
zwiêkszenie jego ciê¿aru. W domach
mieszkalnych przyjmuje siê, ¿e masa po-
wierzchniowa stropu zapewniaj¹ca dosta-
teczn¹ ochronê przed przenoszeniem siê
dŸwiêków materia³owych nie powinna byæ
mniejsza ni¿ 350 kg/m2. Natomiast znacz¹-
ce ograniczenie ha³asów przenikaj¹cych
przez istniej¹cy strop mo¿na ju¿ uzyskaæ
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� P³yty suchego jastrychu u³o¿one na pod³o¿u drewnianym (rys. wg Norgips)

Powierzchniê pod³o¿a sprawdza siê
przez przy³o¿enie do niego ³aty o d³ugoœci
2 m i sprawdzenie wystêpuj¹cych pod ni¹
przeœwitów. Dla cienkich pokryæ pod³ogo-
wych przeœwit nie mo¿e przekraczaæ 2 mm
i mo¿e pojawiæ siê tylko w jednym miejscu.
Przy pokryciach z parkietu klejonego do
pod³o¿a przeœwit mo¿e wynosiæ 3 mm
w liczbie do 3 nierównoœci na d³ugoœci ³aty.
Pod pokrycia k³adzione na matach wyrów-
nuj¹cych lub z p³ytek ceramicznych nie-
równoœci mog¹ wynosiæ 3-5 mm na d³ugo-
œci ³aty. Kontrolê równoœci nale¿y przepro-
wadziæ w kilku miejscach, ustawiaj¹c ³atê
w ró¿nych kierunkach.

� P³ytki ceramiczne ³atwo uk³ada siê na
warstwie starej terakoty

Wylewki wyrównujące mogą schnąć nawet kilka tygodni

suchy jastrych

izolacja

stara pod³oga



uk³adaj¹c na nim warstwê izolacji aku-
stycznej obci¹¿onej jastrychem p³ywaj¹-
cym. Jako materia³ wyciszaj¹cy stosuje siê
specjaln¹ odmianê miêkkiego styropianu
(tzw. stop krok) o gruboœci 33 mm, we³nê
mineraln¹ o gruboœci 5 cm, maty ze spie-
nionego polietylenu gruboœci 1,5 cm b¹dŸ
z pianki poliuretanowej o gruboœci 5 mm,
lub impregnowane p³yty z miêkkiej pilœni
o gruboœci 2,5 cm �. Wszystkie te materia-
³y pozwalaj¹ na poprawê izolacyjnoœci akus-
tycznej stropu o 18-22 dB, co w wiêkszoœci
przypadków eliminuje uci¹¿liwoœæ ha³asów
wystêpuj¹cych przy normalnym u¿ytkowa-
niu domu.  Dobrze wyciszony strop zapew-
nia równie¿ wyeliminowanie ha³asów prze-
noszonych na drodze powietrznej, a wiêc
g³oœnej muzyki, szczekania psa, krzyków
dzieci. Jednak dŸwiêki powietrzne mog¹
przenosiæ siê równie¿ inn¹ drog¹, np. przez
otwart¹ klatkê schodow¹ i mo¿na je wyeli-
minowaæ ustawiaj¹c przegrody akustyczne.

Przy wyciszaniu pod³ogi bardzo
istotn¹ rolê pe³ni p³ywaj¹cy jastrych,
który w ¿adnym miejscu nie mo¿e bez-
poœrednio dotykaæ do sta³ych elementów
pomieszczeñ – œcian, s³upów, progów.
W przeciwnym razie betonowa p³yta ja-
strychu bêdzie wzbudza³a drgania przy-
legaj¹cych do niej elementów, co w re-
zultacie umo¿liwi przeniesienie ich na
ca³¹ konstrukcjê domu. Gruboœæ jastry-
chu  nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 4 cm,
a betonow¹ wylewkê zbroi siê siatk¹
przeciwprê¿n¹ zgrzan¹ z drutu o œredni-
cy 4-6 mm  w oczka 10x10 cm. Kolej-
noœæ prac przy wykonywaniu warstw
wyciszaj¹cych jest nastêpuj¹ca. Na kon-
strukcji stropowej lub znajduj¹cej siê na
niej warstwie wyrównuj¹cej uk³ada siê

œciœle obok siebie p³yty lub maty z jed-
nego z wymienionych materia³ów do
izolacji akustycznej. Nastêpnie wzd³u¿
wszystkich œcian umieszcza siê pas dyla-
tacyjny z tego samego materia³u izolacyj-
nego o szerokoœci ok. 5-6 cm. W przy-
padku u¿ycia do izolacji materia³ów na-
si¹kliwych (p³yty pilœniowe, we³na mi-
neralna) powierzchniê pod³ogi trzeba
przykryæ foli¹ budowlan¹, aby nie spo-
wodowaæ ich zawilgocenia podczas wyle-
wania jastrychu. Na tak przygotowanym
pod³o¿u rozk³ada siê siatkê zbrojeniow¹
i po ustawieniu ³at poziomuj¹cych zale-
wa powierzchniê pod³ogi betonem klasy
B 15. Po wyjêciu ³at i zatarciu po-
wierzchni jastrych gotowy jest do u³o¿e-
nia dowolnego pokrycia pod³ogowego.
Betonow¹ wylewkê mo¿na zast¹piæ tzw.
suchym jastrychem z p³yt gipsowo-
w³óknowych 	. Takie rozwi¹zanie eli-
minuje koniecznoœæ prowadzenia tzw.
robót mokrych, które wprowadzaj¹
znaczn¹ iloœæ wody do budynku, oraz
przerw w pracach remontowych, nie-
zbêdnych aby beton zwi¹za³ i wysech³.
P³yty gipsowo-w³óknowe o gruboœci
25 mm uk³ada siê na izolacji akustycznej
z zachowaniem dylatacji od œcian. Po³¹-
czenia wzmacnia siê klejem i wkrêtami.
Suchy jastrych jest natychmiast gotowy
do u³o¿enia dowolnego pokrycia.

Ka¿dy z powy¿ej opisanych sposobów
wyciszenia stropu ma jedn¹ wadê – znacz-
nie podnosi poziom pod³ogi. Przy u¿yciu
najcieñszego zestawu materia³ów (p³yta
gipsowo-w³óknowa  i izolacyjna pianka
polietylenowa) nast¹pi podwy¿szenie po-
ziomu pod³ogi co najmniej o 3,5 cm plus
gruboœæ warstwy wykoñczeniowej. Przy
zastosowaniu innych materia³ów podwy¿-
szenie mo¿e osi¹gn¹æ ponad 10 cm. Dla-

tego w sytuacjach, gdy z ró¿nych  wzglê-
dów nie mo¿na pozwoliæ sobie na tak
znaczne podwy¿szenie pod³ogi, pozostaje
u³o¿enie posadzki p³ywaj¹cej na warstwie
t³umi¹cej dŸwiêki. Pod³ogê  mo¿na wtedy
pokryæ panelami lub klejonymi deskami
pod³ogowymi ³¹czonymi na pióro i wpust.
£¹cznie z warstw¹ izolacji akustycznej pod-
wy¿szenie pod³ogi nie przekroczy 1,5-
2,5 cm, co np. w sytuacji, gdy usuwamy  sta-
ry parkiet drewniany praktycznie utrzymu-
je poziom pod³ogi na dotychczasowej wyso-
koœci. Jednak izolacja akustyczna bezpo-
œrednio pod pokryciem nie zapewnia tak
dobrego t³umienia dŸwiêków, jak izolacja
pod masywnym jastrychem, a p³ywaj¹ce po-
krycie, które tworzy swoist¹ membranê,
wyraŸnie zwiêksza g³oœnoœæ kroków w twar-
dym obuwiu czy przy upadku przedmio-
tów. Nie przenosz¹ siê  one, co prawda,  na
inne czêœci domu,  ale na drodze powietrz-
nej mog¹ docieraæ równie¿ do pozosta³ych
pomieszczeñ. �
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� Stosowanie wylewki samopoziomuj¹cej
znacznie u³atwia prace (fot. Henkel Bautechnik)

� Mata z pianki poliuretanowej izoluje aku-
stycznie i termicznie (fot. Organika)

Betonową wylewkę można zastąpić suchym jastrychem. Jest on natychmiast gotowy do ułoże−
nia dowolnego pokrycia

	 Uk³adanie suchego jastrychu z p³yt gipsowo-
w³óknowych (fot. Rigips)

Ceny
Jastrych betonowy gr. 4 cm (z zaprawy
workowanej) 18-20 z³/m2

Suchy jastrych z p³yt gipsowo-w³ókno-
wych gr. 25 mm 70 z³/m2

Wylewka samopoziomuj¹ca gr. 5 mm
16-20 z³/m2

We³na do izolacji akustycznej gr. 5 cm
18 z³/m2

Styropian elastyczny 33/30 mm 10 z³/m2

P³yta OSB gr. 11 mm 12-15 z³/m2

Grunt do pod³o¿y betonowych
3-5 z³/m2

Klej do parkietu 15-25 z³/m2

G¹bka podk³adowa 1,5-2 z³/m2

Panele laminowane 25-35 z³/m2

Parkiet drewniany 60-80 z³/m2

Deski pod³ogowe 40-150 z³/m2

Lakier do parkietów 6-8 z³/m2


