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Solidna
Wyremontowane 

posadzki to nie tylko 

adniejsze wn trza. Przy 

okazji remontu mo -

na poprawi  ocieplenie, 

wyciszy  dom, a nawet 

zmieni  ogrzewanie na 

pod ogowe.

REMONT

i trwa aPod ogi i posadzki

Olimpia Wolf

W domu kupionym na rynku wtórnym, w siedlisku na Mazurach albo w odziedziczo-

nym mieszkaniu pod ogi zazwyczaj wymagaj  remontu. Nie zawsze wystarczy wy-

miana wierzchniej cz ci, czyli posadzki, czasem naprawy wymagaj  g bsze war-

stwy pod ogowe. Na szcz cie mamy do wyboru wiele nowoczesnych materia ów

i metod, wi c nawet gruntowny remont nie musi by  uci liwy.

 Zastanówmy si , jaki chcemy uzyska  efekt ko cowy – czy zale y nam przede 

wszystkim na atwym utrzymaniu czysto ci, czy chcemy doda  wn trzu wi cej cie-

p a i przytulno ci, rozja ni  je, czy mo e dopasowa  wyko czenie pod ogi do stylisty-

ki wn trza. Sprawd my, jakie mamy mo liwo ci techniczne i jakie gotowi jeste my 

ponie  koszty. A mo e przy okazji remontu zastosujemy dodatkow  izolacj  ciepln

lub akustyczn ? Zmienimy ogrzewanie na pod ogowe? Warto przemy le  poszczegól-

ne etapy projektu – jakie materia y b d  potrzebne, jakie prace wykonamy sami, a do 

jakich zatrudnimy fachowców.
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Na pocz tku trzeba oceni  stan techniczny 

posadzki – i zdecydowa , czy zerwa  j  ca ,

czy po o y  now  na star . Je li posadzka 

z parkietu lub desek jest równa, niezagrzy-

biona, nie ugina si , mo na po o y  now  po-

sadzk  na starej. Jako podk ad na stare deski 

mo na zastosowa  dwumilimetrow  mat

korkow  lub p yty OSB grubo ci 12 mm. Na 

tak przygotowanym pod o u mo na po o y

now  posadzk  – deski, panele lub p ytki ce-

ramiczne.

Uwaga! Na pod ogach drewnianych nie 

stosuje si  wyk adzin z PVC ani innych ma-

teria ów nieprzepuszczaj cych pary wodnej, 

mo e to bowiem doprowadzi  do powstania 

zagrzybienia.

Posadzk  skrzypi c , ze szczelinami, mo -

na rozebra  i u o y  ponownie. Warto to ro-

bi  tylko wtedy, gdy koszt takiej operacji b -

dzie mniejszy od kosztu wymiany posadzki 

na now . Stare, przedwojenne parkiety kle-

jone by y lepikiem smo owym, który nale y

usun  z pod o a i deszczu ek. Niestety, lepi-

ku nie da si  usun  ca kowicie, wi c do po-

nownego przyklejania desek trzeba równie

u y  lepiku, ale asfaltowego, nie smo owe-

go. Obecnie produkowanych klejów nie mo -

na bowiem zastosowa  na deski zabrudzo-

ne lepikiem. Ka da deszczu ka wymaga te

wyrównania przez przyci cie w specjalnej 

maszynie. Na rozebranie parkietu i ponow-

ne jego uk adanie decyduj  si  osoby, które 

przez sentyment chc  zachowa  stare posadz-

ki. Obecnie jest du y wybór ró nych rodza-

jów parkietów i rozbieranie oraz uk adanie 

ponownie starego parkietu nie jest op acalne.

Posadzka drewniana odkszta cona, nie-

równa, mocno zu yta, a zw aszcza zagrzy-

biona, musi by  wymieniona w ca o ci. Po 

jej zerwaniu trzeba oceni , czy pod o e wy-

maga drobnych napraw, czy gruntownego 

remontu – nieodzownego, je li w elemen-

tach drewnianych pojawi  si  grzyb – czy 

warto zastosowa  izolacj  ciepln , aku-

styczn  i przeciwwilgociow .

Remontujemy
pod o e betonowe
Miejscowe ubytki pod o a betonowego oraz 

niewielkie nierówno ci wyrównuje si  za-

praw  szpachlow , która umo liwia uzy-

skanie g adkiej powierzchni. Wi ksze nie-

równo ci usuwa si  przez zastosowanie 

podk adu wylewanego – cementowego, ce-

mentowego z dodatkiem ywic syntetycz-

nych, gipsowego, anhydrytowego – lub 

podk adu suchego – p yt wiórowych, p yt 

gipsowo-kartonowych czy te  gipsowo-

-w óknowych.

Wylewki wyrównuj ce

Podk ad trzeba dobra  do rodzaju planowa-

nej posadzki. Na przyk ad panele i wyk a-

dziny wymagaj  bardzo równego pod o a, 

warto wi c pod nie u y  masy samopo-

ziomuj cej. Maj  one przeci tn  grubo

od 5 do 10 mm. S  idealne do remontowa-

nia pod óg o niewielkich nierówno ciach. 

Podczas wylewania mas samopoziomuj cych 

nale y zapewni  dobr  organizacj  pracy, po-

niewa  szybko twardniej , a musz  by  wyle-

wane jednocze nie w ca ym pomieszczeniu.

Je li pod nowe wyko czenie nie b dziemy 

stosowa adnej izolacji, np. folii paroizola-

cyjnej, betonow  powierzchni  trzeba oczy-

ci  z t uszczu i farb. 

Uwaga! Wysoko  wylewki nale y do-

bra  tak, by potem nie trzeba by o przyci-

na  drzwi.

Podk ad suchy

Zanim zastosuje si  suchy podk ad, trzeba 

oceni  stan stropu. Je li jest on równy i sta-

bilny, podk ad mo emy uk ada  od razu. 

Na nierówny trzeba zastosowa  specjaln

posypk  – zmielony beton komórkowy, gra-

nulki keramzytowe lub perlit. Dopilnujmy 

pracowników ekipy, aby za pomoc  meta-

lowych at równomiernie j  rozprowadzili, 

a uk adanie p yt suchego podk adu zacz -

li od drzwi, aby nie zadeptali w ten sposób 

posypki. 

Je li nie kupili my od razu p yt podwój-

nych, p yty suchego podk adu uk ada si

w dwóch warstwach, a nawet – np. w kuch-

ni – w trzech. Spoiny p yt uk adanych dwu-

warstwowo musz  si  mija .

Podk ad z ogrzewaniem pod ogowym

Przed remontem pod ogi warto si  zastano-

wi , czy zmieni  ogrzewanie na pod ogowe. 

Takie rozwi zanie jest korzystne dla alergi-

ków, a rozk ad temperatury w pomieszczeniu 

zapewnia du y komfort, zgodnie z regu  – cie-

p e nogi – zimna g owa. Mo emy si  zdecy-

dowa  na ogrzewanie pod ogowe wodne, któ-

re jest najcz ciej wybierane przez inwestorów 

– koszty inwestycji s  wi ksze ni  koszty in-

stalacji z grzejnikami, za to eksploatacja ta -

sza. Instalacja ogrzewania pod ogowego elek-

trycznego jest ta sza ni  ogrzewania wodnego 

i grzejników, ale koszty eksploatacji s  wy sze.

Uwaga! Tam, gdzie chcemy postawi

szafki kuchenne, wann  lub misk  ust po-

maszynie. Na rozeb

ne jego uk adanie d

przez sentyment ch

ki. Obecnie jest du

jów parkietów i roz

ponownie starego p

Posadzka drewn

równa, mocno zu y

Warstwy pod ogi betonowej na gruncie Warstwy pod ogi betonowej na kondygnacji

listwa przypod ogowa posadzka

wylewka 

samopoziomuj ca

wylewka podk adu

izolacja termiczna 

(styropian gr. 10 cm)

izolacja 

przeciwwilgociowa 

(folia budowlana 

gr. 0,2 mm)

wylewka betonowa 

gr. 5–10 cm

piasek ubity 

warstwowo jako 

podsypka

polietylenowa ta ma 

brzegowa 1 cm

posadzka

podk ad cementowy

folia budowlana 

gr. 0,2 mm

izolacja akustyczna 

(we na mineralna)

strop elbetowy

listwa przypod ogowa

szczelina dylatacyjna 

wype niona styropianem
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w , nie uk ada si  ogrzewania pod ogowe-

go, poniewa  urz dzenia trwale zabudowa-

ne stanowi  barier  dla przep ywu ciep a

z instalacji do pomieszczenia, mog yby si

tam te  przegrzewa . Do monta u ogrzewa-

nia pod ogowego i wykonania wylewki war-

to  zatrudni  do wiadczonych fachowców, 

poniewa  tylko staranne i bezb dne wyko-

nanie uchroni nas przed ewentualn  awa-

ri  „pod ogówki” i ponownym remontem 

pod ogi.

Na gruncie i na stropie

Izolacj  na podk adzie betonowym dobiera 

si  stosownie do tego, czy remont dotyczy 

pod ogi na gruncie, czy stropu na pi trze. 

W starych budynkach pod oga na grun-

cie wymaga zazwyczaj izolacji termicznej 

i przeciwwilgociowej. Je li  istniej ce po-

sadzki s  w z ym stanie technicznym, trze-

ba wymieni  ca  pod og . Kolejno  prac:

obni enie w remontowanym pomieszcze-

niu poziomu gruntu od 10 do 50 cm,  

nawiezienie piasku lub wiru i dok adne 

ich ubicie warstwami,

wylewka betonowa grubo ci od 5 do 

10 cm,

u o enie izolacji przeciwwilgociowej 

– np. folii hydroizolacyjnej lub folii bu-

dowlanej grubo ci 0,2 mm,

u o enie izolacji termicznej – styropianu 

EPS100 grubo ci 10 cm,  

 wylewka podk adu,

 wylewka samopoziomuj ca,

 u o enie posadzki.

Je li pod o em betonowym jest strop, 

a obie kondygnacje s  ogrzewane, izolacja 

termiczna nie jest potrzebna. Gdy zachodzi 

potrzeba wyt umienia przenikania ha asów 

z pi tra na pi tro, mo na u o y  izolacj

akustyczn  z p yt z we ny mineralnej, pian-

ki poliuretanowej lub styropianu elastycz-

nego grubo ci 30–50 mm.

A oto kolejno  warstw po remoncie:

strop elbetowy,

 we na mineralna,

 folia budowlana grubo ci 0,2 mm,

 podk ad cementowy, 

 posadzka.

Remont pod ogi na legarach
W starym domu lub wiejskiej chacie pod-

oga jest zwykle u o ona na legarach, czy-

li belkach drewnianych uk adanych na 

stropie lub na s upkach ceglanych albo beto-

nowych ustawionych na gruncie. Je li pod-

oga si  ugina, skrzypi albo je li deski s

wilgotne, uszkodzone lub s  mi dzy nimi 

spore szpary, pod og  trzeba zerwa  i przyj-

rze  si  legarom, czy nadaj  si  jeszcze do 

wykorzystania. Gdy uleg y wypaczeniu lub 

s  bardzo zniszczone, trzeba je wymieni

na nowe. 

Remont mo na przeprowadzi  na dwa 

sposoby:

 wymieni  zniszczone legary na nowe,

 usun  stare i zast pi  je podk adem. 

Je li pod og  chcemy wyko czy  p yt-

kami ceramicznymi, legary trzeba usun .

Podobnie trzeba zrobi , gdy legary s  mocno 

zniszczone. Wynikaj ce z tego obni enie po-

ziomu pod ogi wyniesie 8–10 cm w stosun-

ku do poziomu innych pod óg. Podnosimy 

go p ytami ze styropianu, bloczkami z beto-

nu komórkowego lub podsypk  keramzyto-

w  i na tym uk adamy ok. 3–4 cm podk adu. 

Oczywi cie przed rozpocz ciem prac trzeba 

dobra  grubo  styropianu, wylewki i nowej 

posadzki tak, aby po uko czeniu robót wy-

remontowana posadzka zrówna a si  z po-

sadzk  w innych pomieszczeniach. 

W pomieszczeniu, które wymaga wy-

t umienia d wi ków lub ma bardzo s abe 

pod o e, dobrym rozwi zaniem jest pod-

k ad p ywaj cy, sk adaj cy si  z trzech 

warstw – pierwsza to styropian elastycz-

ny lub twarda we na mineralna, które za-

pewniaj  izolacj  akustyczn , druga – fo-

lia przeciwwilgociowa, ostatnia – podk ad. 

Grubo  warstwy takiego podk adu to mi-

nimum 3,5–4 cm.

Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa

Je li pod o e jest betonowe i wymieniamy 

legary na nowe, pod og  izolujemy foli  pa-

raizolacyjn  i we n  mineraln .

Kolejno  warstw:

 pod o e betonowe,

 folia paraizolacyjna (izolacja przeciwilgo-

ciowa),

 podk adki elastyczne pod legary,

 legary (np. sosnowe kl. I grubo ci 

40 × 40 mm,

Do remontu stropów drewnianych najlepszy 

jest suchy podk ad – jest l ejszy od mokrego 

i nie powoduje wnikania wilgoci

Warstwy pod ogi na legarach na stropie elbetowym Warstwy pod ogi na stropie drewnianym       

panele

p yta OSB gr. 22 cm

izolacja akustyczna (we na 

mineralna gr.  4 cm)

legary

podk adki elastyczne

folia paroizolacyjna

pod o e betonowe

listwa przypod ogowa

szczelina 

dylatacyjna

panele

izolacja akustyczna

(mi kka p yta pil niowa)

p yta OSB gr. 22–25 mm

folia paroizolacyjna

strop 

drewniany
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 we na mineralna grubo ci 40 mm u o o-

na mi dzy legarami (izolacja akustyczna),

 p yta OSB grubo ci 22 mm,

 panele.

Je li pod o e jest drewniane, a legary 

zniszczone – zdejmujemy je i uk adamy ko-

lejno na belkach drewnianych:

foli  paraizolacyjn  (izolacja przeciwilgo-

ciowa),

 p yty OSB grubo ci 22–25 mm,

mi kk  p yt  pil niow  (izolacja akus-

tyczna),

 panele.                         

Jak  posadzk  wybra ?
Znajdowanie odpowiedzi na to pytanie jest 

najprzyjemniejsz  cz ci  remontu, ale nie 

zabraknie rozterek. Na rynku – oprócz po-

pularnych paneli, parkietów drewnianych, 

wyk adzin i terakoty – jest bowiem mnó-

stwo innych sposobów na posadzk : korek, 

mozaika, kamie , gres, klinkier, a nawet 

metal i szk o!

Posadzki z drewna

Uniwersalne, bo pasuj  do wi kszo ci 

wn trz i stwarzaj  ciep , przytuln  atmos-

fer . Mo e to by : parkiet, mozaika drew-

niana oraz panele z drewna klejonego war-

stwowo. Kupujmy w dobrym sklepach, 

w których sprzedawca mo e sprawdzi  wil-

gotno ci drewna – powinna wynosi  od 

7 do 11%. Drewno zbyt suche spowoduje 

paczenie si  i odklejenie parkietu, zbyt wil-

gotne za  – szpary w posadzce. Wilgotno

powietrza podczas uk adania powinna wy-

nosi  45–65%, a pod o a – nie mo e prze-

kracza  3%. Wszystkie te parametry przed 

rozpocz ciem uk adania posadzki powi-

nien sprawdzi  parkieciarz. Wa ne jest, by 

parkiet sezonowa  przez minimum pi

dni w pomieszczeniu, w którym b dzie 

uk adany.

 Drewno u ywane do wyka czania 

wn trz mo e mie  ró ny wygl d, jednolito

barw oraz us ojenie i stosownie do tego po-

dzielone jest na trzy klasy:

I – bez s ków; jednolita barwa; równo-

mierne, prostoliniowe us ojenie,

II – nieliczne i niewielkie s ki ( rednicy 

do 6 mm); nieznaczne ró nice barwy; s o-

je lekko zakrzywione, pofalowane; 

III – dopuszczalne s ki o rednicy wi k-

szej ni  6 mm; barwa i us ojenie elemen-

tów mog  si  wyra nie ró ni .

Je li nie zale y nam na jednakowej bar-

wie ca ej posadzki, wybierzmy klas  drug

– ta sz  o ok. 20 z /m2.

Deski pod ogowe

Mo na uk ada  na legarach lub bezpo red-

nio na podk adzie t umi cym ha as – co 

wprawdzie zwi ksza koszty, ale te  izolacyj-

no  akustyczn  stropu. Pod ogi z desek wy-

konuje si  najcz ciej z drewna sosnowego 

grubo ci co najmniej 28 mm. Parkiety pro-

dukowane s  z d bu, buku, jesionu i brzozy, 

i maj  zwykle grubo  22 mm, a mozaika – 

z drewna li ciastego o wymiarach 3 × 10 cm 

i grubo ci 8–10 mm.

Panele laminowane

Panele z p yty drewnopochodnej pokry-

tej laminatem s  ta sze ni  posadzki drew-

niane. adne i nowoczesne, nadaj  si  do 

wi kszo ci pomieszcze , polecane wsz -

dzie tam, gdzie chcemy atwo utrzyma

czysto . Warto zwraca  uwag  nie tyl-

ko na ich wygl d, ale te  na twardo . Do 

wyka czania wn trz mieszkalnych stosu-

je si  panele oznaczone symbolami od AC1 

do AC3:

AC1 – najmniej odporne na cieranie, pole-

cane s  do sypialni, 

AC2 – do pokoju go cinnego i sypialni, 

AC3 – do pokoju go cinnego i kuchni.

Uwaga! Je li chcemy po o y  panele 

w przedpokoju, kupmy takie, które maj  kla-

s cieralno ci AC5.

Panele s  produkowane w dwóch warian-

tach: do czenia na zamki zatrzaskowe lub 

na klej. czone bezklejowo montuje si

szybciej i atwiej, a uszkodzone mo na wy-

 Na posadzk  w gara u najlepiej nadaje si  gres

fo
t.

 C
e
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Drewno i panele rozszerzaj  si  i kur-

cz  pod wp ywem wilgoci i zmian tem-

peratury. Uk adaj c posadzki, musimy 

zapewni  swobod  tych ruchów, inaczej 

mog aby si  ona odkszta ca  i odspaja

od pod o a. Swobod  t  zapewniaj  ce-

lowo zostawione w posadzce 1–2-centy-

metrowe szczeliny zwane dylatacjami. 

Pod parkietem i panelami niczym niewy-

pe nione szczeliny dylatacyjne zostawi

trzeba wzd u cian, schodów i s upów. 

Po sko czeniu prac zostan  przykryte li-

stwami coko owymi. Pod oga z terakoty 

lub kamienia wymaga podniesienia co-

kolika nad posadzk  na grubo  spoin. 

Tak powsta  szczelin  wype nia si  np. 

silikonem.

Co to s  dylatacje?

Je li mamy do czynienia z grzybem – wi-

docznym w postaci szarych nalotów, nitek 

ple ni, oznak murszenia – trzeba zlikwido-

wa ród o zawilgocenia, wysuszy  pod-

og  i zapewni  odpowiedni  wentylacj

podpod ogow . Zaatakowane drewno na-

le y oczy ci  szczotk , wysuszy  i nas -

czy rodkiem grzybobójczym. Je li wyst -

puje znaczne zagrzybienie, drewna nie da 

si  uratowa  – trzeba je w ca o ci usun .

W wilgotnych pomieszczeniach grzyb naj-

cz ciej wyst puje na legarach,  deskach 

i deszczu kach posadzkowych. 

Uwaga! Walka z grzybem nie ma sen-

su, je li nie usuniemy przyczyny zawilgo-

cenia, w przeciwnym razie efekt naszych 

zabiegów b dzie krótkotrwa y.

A to grzyb!

45%-65%
tyle powinna wynosi  wilgotno  powietrza 

w pomieszczeniu, w którym uk adamy 

posadzk  drewnian

Uk adaj c posadzk  drewnian  bezpo rednio 

na podk adzie, pami tajmy, e jego nierówno ci 

nie mog  by  wi ksze ni  2 mm
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mieni  na nowe. Klejone s  ta sze i maj  t

zalet , e w gotowej posadzce kraw dzie s

uszczelnione przed wilgoci .

Panele laminowane maj  najcz ciej gru-

bo  6–8 mm, d ugo  120–130 cm i sze-

roko  19–20 cm. Ich kolorystyka imitu-

je naturalne drewno, kamie  lub kolorowe 

wzory. Mo na je atwo uk ada  samemu, 

przestrzegaj c kilku zasad:

pod o e wyk adamy foli  paroizolacyjn

i podk adem wyrównuj cym (z pianki poli-

uretanowej, tektury falistej lub korka), który 

oprócz tego, e niweluje drobne nierówno-

ci, to równie  t umi ha as;

 posadzk  uk adamy jako p ywaj c ,

a wi c nie przyklejaj c paneli do pod o a

lub je li instrukcja monta u dopuszcza tak

mo liwo  – przyklejamy do pod o a klejem 

jak zwyk y parkiet, co redukuje odg osy kro-

ków po posadzce; 

 pami tamy o zostawieniu 1–2 centyme-

trowych szczelin dylatacyjnych mi dzy po-

sadzk  a cian .

Przed sam  instalacj  wa ne jest, aby 

panele w zamkni tych opakowaniach 

aklimatyzowa y si  w pomieszczeniu, w któ-

rym b d  uk adane, przez min. 48 godzin.

Panele drewniane

Wierzchnia warstwa paneli jest fabrycznie 

wyko czona, nie wymaga ani szlifowania, 

ani lakierowania, a zaraz po u o eniu pod-

oga gotowa jest do u ytkowania. Sk adaj

si  z trzech warstw: 

1)  wierzchniej, ze szlachetnych odmian 

drewna,

2)  rodkowej, ze sklejonych ze sob  desz-

czu ek,

3)  dolnej, zbudowanej z cienkiego forniru 

z drzewa iglastego.

Posadzka z paneli drewnianych wygl da 

adnie, zw aszcza w salonach i innych poko-

jach dziennych. Nie jest natomiast polecana do 

kuchni, bo le znosi zachlapywanie wod .

Panele laminowane i drewniane s atwe 

i szybkie w monta u, mo na u o y  je sa-

modzielnie, nawet w ci gu jednego dnia, 

a bezklejow  pod og  mo na zdemontowa

i po o y  ponownie w innym pomieszcze-

niu. W przypadku zniszczenia cz ci pod-

Gdy ocenimy stan techniczny posadzki, mo e si  okaza , e parkiet jest na tyle w dobrym 

stanie (deszczu ki dobrze przylegaj  do pod o a, nie odstaj  i nie wypadaj ), e nie trzeba 

go wymienia , a wystarczy tylko zeszlifowa  stary lakier i ponownie pomalowa . Taka re-

nowacja obejmuje jedynie posadzki drewniane – tradycyjny parkiet, deski, mozaiki i niektó-

re typy paneli. Zwykle parkiety cyklinuje si  co 5–10 lat, czterokrotnie, a posadzk  z desek 

– trzykrotnie. Zaczyna si  od szlifowania grubym papierem – tym grubszym, im wi ksze s

nierówno ci posadzki. Po ka dym cyklinowaniu stosuje si  coraz drobniejszy papier cierny. 

Cyklinowanie mo na wykona  samodzielnie (wypo yczaj c cykliniark ), ale najlepiej zatrud-

ni  profesjonalnego parkieciarza, bowiem niewprawne wykonanie skutkuje nierówno ciami,

szczelinami i zarysowaniami. Po pracy posadzk  nale y dok adnie odkurzy , pomalowa  la-

kierem, pokry  woskiem lub zaolejowa .

Wystarczy wycyklinowa

Najwi kszym wrogiem pod óg drewnianych jest woda i piasek. Dlatego nale y je systema-

tycznie odkurza  i przeciera  lekko wilgotn , ale nie mokr , szmatk . Mo na stosowa  rów-

nie  preparaty przeznaczone do mycia posadzek drewnianych, najbezpieczniej te rekomen-

dowane przez producentów parkietów. By pod ogi drewniane by y pi kne przez d ugie lata, 

warto przed wej ciem do domu u o y  dobrej jako ci wycieraczki, by ograniczy  ilo  wno-

szonych na butach piasku, b ota, niegu i wody. Warto równie  wszystkie meble podklei  fil-

cem i unika  chodzenia po pod odze w szpilkach.

Pod oga drewniana na d ugie lata

Paneli nie mocuje si  trwale do pod ogi – jest to tzw. pod oga p ywaj ca

fo
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Lakiery zabezpieczaj ce pod og  przed znisz-
czeniem nie wydzielaj  szkodliwych oparów ani 
podczas malowania, ani po jego zako czeniu
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ogi atwo równie  wymieni  tylko uszko-

dzony element. 

Ceramika do wyboru

Gdy chcemy wyremontowa  kuchni

lub azienk , posadzk  mo emy u o y

z p ytek ceramicznych – atwo je utrzy-

ma  w czysto ci, s  odporne na zmywa-

nie i mo na wybiera  spo-

ród wielu ich rodzajów. 

Kupuj c p ytki, sprawd my, 

czy nie maj  drobnych rys, 

co wiadczy o s abo ci ma-

teria u; szkliwo takich p y-

tek mo e si atwo ciera

podczas eksploatacji. 

W azience, pralni oraz 

kuchni nie nale y uk ada

p ytek g adkich, o szkliwio-

nej i polerowanej powierzchni, bo atwo 

si  na nich po lizgn , gdy s  pochlapane 

wod . Na pod ogach znajduj cych si  w s -

siedztwie wej cia do budynku warto po-

o y gres – jest trwalszy i mocniejszy ni

p ytki ceramiczne, a dodatkowo odporny 

na dzia anie niskiej temperatury. Klinkier

k ad my tylko na pod ogi na gruncie – jest 

ci ki i móg by nadmiernie obci y  strop.

Wyk adziny

Gdy pomieszczenie jest suche i nie wno-

si si  do niego brudu czy piasku, mo -

na pokry  pod og wyk adzin  dywano-

w . Mi kka, ciep a, t umi d wi ki, nadaje 

wn trzu przytulny charakter. Dost pna jest 

w pasach dwu-, trzy- i czterometrowych, 

wi c nale y si  stara  pokry  ca e pomiesz-

czenie jednym jej kawa kiem, bo trudno jest 

adnie i trwale po czy  kilka jej cz ci. Do 

ustalonej powierzchni warto doda  1–2 m2

zapasu – przy przycinaniu cz  pójdzie na 

straty. Wyk adzin  dywanow  mocuje si  za 

pomoc  ta my lub na klej.

W pomieszczeniach wilgotnych i nara o-

nych na zabrudzenie – praktyczne, bo atwe 

do mycia, s wyk adziny z PVC – elastycz-

ne, trwa e, atwe do u o enia, dobrze izolu-

j ce od wilgoci i niedrogie. W pomieszcze-

niach mieszkalnych stosuje si  wyk adziny 

trójwarstwowe: 

 warstwa spodnia – z pianki mechanicznej 

lub chemicznej,

rodkowa – dekoracyjna, 

  wierzchnia – ochronna z bezbarwnego, 

twardego PVC.

Uwaga! Po wyk adzinie z PVC nie mo -

na chodzi  w butach z podeszwami z czar-

nej gumy ani stawia  rowerów – guma 

zostawia na niej nieusuwalne plamy. 

Niektóre odmiany tych wyk adzin, do nie-

dawna stosowane tylko w obiektach u y-

teczno ci publicznej, maj

w a ciwo ci przeciwpo li-

zgowe.

Kamie . Gdy remon-

tujemy lub wyka czamy 

pod og  na gruncie lub na 

mocnym stropie, warto 

pomy le  o kamieniu. Jest 

bardzo odporny na cie-

ranie, ma niewielk  na-

si kliwo , a najpopular-

niejsze gatunki kamienia 

– marmur i granit – ce-

nione s  za swe naturalne 

pi kno. Pami tajmy tylko, 

e w miejscach bardziej 

ucz szczanych polerowany kamie  wycie-

ra si  i traci po ysk. 

Panele i p ytki korkowe. To ciekawy ro-

dzaj wyko czenia: nie wymagaj  przykle-

jania do pod o a, bardzo dobrze t umi

d wi ki i ocieplaj  pod og . Uk adamy je 

we wszystkich pomieszczeniach, z wyj t-

kiem mokrych. Maj  wi ksz  odporno  na 

cieranie od paneli laminowanych. Panele 

korkowe lakierowane mo na ponownie la-

kierowa , natomiast panele powleczone fo-

li  PVC nie nadaj  si  do odnowy. atwe 

i szybkie w monta u, ciep e w dotyku, po-

lecane s  do salonów, pokoi dzieci cych 

i sypialni.

Metale. Cho  to mo e si  wydawa  dziw-

ne, na posadzki mo na te  u y  blachy sta-

lowej g adkiej lub ryflowanej. Uk adane na 

stropach drewnianych i betonowych, wiet-

nie nadaj  si  do wystroju jadalni, kuchni 

lub schodów. 

Szk o. Remontuj c pod og  w azience, 

mo na pomy le  o awangardowym rozwi -

zaniu, jakim jest szk o. Mog  to by  na przy-

 Warto kupi  o 10–15% wi cej 
p ytek ni  wskazuje na to me-
tra cian i pod óg, poniewa

podczas ci cia cz  z nich 
mo e ulec zniszczeniu

Pod oga z dobrej jako ci paneli jest odporna 
na cieranie, promienie UV, chemikalia, plamy 
i wgniecenia
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 Warto zainwestowa  w wyk adzin  dobrej jako-
ci – s aba szybko si  niszczy i w strefach inten-

sywnego u ytkowania powstaj  widoczne wg bie-
nia i wytarte miejsca

fo
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 Posadzki korkowe 

dost pne s  w wielu 
kolorach i wzorach
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k ad szklane kasetony pokryte szk em la-

minowanym. Posadzki wykonane ze szk a

opieraj  si  na stela ach drewnianych lub 

metalowych, obejmuj cych kraw dzie po-

szczególnych p yt. 

W jaki sposób mo na wykorzysta  p yty pil niowe

podczas remontu pod óg?

Podczas remontu pod ogi mo na nie tylko naprawi  jej uszkodzenia i wymieni  posadz-

k , ale przede wszystkim mo na poprawi  izolacj  termiczn  lub akustyczn . Sprawdzone 

w Europie materia y drewnopochodne, czyli p yty pil niowe mi kkie coraz ch tniej wybie-

rane s  równie  w Polsce. W pi trowym domu docenimy cisz  i wyt umienie nieprzyjem-

nych odg osów st pania po panelach. Warto zatem zastosowa  drewnopochodn  p yt

podpod ogow , która wyeliminuje ha asy z pomieszcze  na ni szej kondygnacji i zapewni 

uczucie „ciep ej pod ogi”. Cz sto nie zwracamy a  tak wielkiej uwagi na rodzaj materia u, 

z którego wykonane s  niewidoczne elementy w naszych wn trzach. Pami tajmy jednak, 

e cho  niewidoczne, s u  nam przez lata i na nas oddzia uj  – dlatego dla bezpiecze -

stwa i komfortu domowników, zw aszcza dzieci, cz sto bawi cych si  w a nie na pod odze 

– warto zainwestowa  w czyste ekologicznie izolacyjne p yty drewnopochodne.

Marek Wodzis awski

Kierownik Dzia u Sprzeda y i Obs ugi Klienta

KZPP KONIECPOL S.A

Zdaniem eksperta

INFO RYNEK Ile kosztuje pod oga?

ATLAS 0800 168 083 www.atlas.com.pl
BALTIC WOOD 013 445 84 01 www.balticfloor.com.pl       
BARLINEK 041 333 11 11 www.barlinek.com.pl
CERAMIKA TUB DZIN 042 714 06 00 www.tubadzin.com.pl
CERSANIT  041 315 80 03 www.cersanit.com.pl

DOM KORKOWY  012 637 96 39 www.domkorkowy.com.pl
KNAUF  BAUPRODUKTE 022 572 52 00 www.knauf-bauprodukte.pl                       
KOMFORT 091 482 20 00 www.komfort.pl
KONIECPOL 034 345 81 00  www.koniecpol.com.pl
KRONOPOL 068 363 11 00 www.kronopol.com.pl

PRZYDATNE ADRESY

– ceny brut to – 

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

NA GRUNCIE

polietylenowa ta ma 1 cm: ok. 5 z /m.b.
wylewka samopoziomuj ca: ok. 3 z /kg (zu-
ycie ok. 1,7 kg/m²) stosowana jedynie w 

przypadku wadliwego wykonania podk adu
wylewka podk adowa grubo ci 5 cm:
ok. 15–25  z /m2

styropian grubo ci 10 cm: 20–25 z /m2

folia budowlana grubo ci 0,2 mm: 2–3 z /m2

wylewka betonowa: 25–35 z /m2

podsypka (piasek, wir): 7–15 z /m2

materia y: 77–111  z /m2

robocizna: 50–70 z /m2

ca kowity koszt: 127–181 z /m2

NA STROPIE BETONOWYM

podk ad cementowy: 15–25 z /m2

folia budowlana grubo ci 0,2 mm: 2–3 z /m2

we na mineralna 40 mm: 9–15 z /m2

materia y: 26–43 z /m2

robocizna: 30–40 z /m2

ca kowity koszt: 56–83 z /m2

NA LEGARACH

p yta OSB grubo ci 22 mm: ok. 30–50 z /m2

legary sosnowe: 5–7 z /m2

we na mineralna 40 mm: 9–15 z /m2

folia paroizolacyjna: ok. 2–3 z /m2

materia y: 46–75 z /m2

robocizna: 20–30 z /m2

ca kowity koszt: 66–105 z /m2

NA STROPIE DREWNIANYM

mi kka p yta pil niowa: ok. 5–7 z /m2

p yta OSB grubo ci 22 mm: ok. 30–50 z /m2

folia paroizolacyjna: ok. 2–3 z /m2

materia y: 37–60 z /m2

robocizna: 15–20 z /m2

ca kowity koszt: 52–80 z /m2
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 Do wykonania szklanej posadzki nadaje si  tyl-
ko bardzo wytrzyma e, odporne na p kni cia szk o
hartowane

BD6_remont_podlogi.indd 172BD6_remont_podlogi.indd   172 2008-05-30 15:41:352008-05-30   15:41:35


