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TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Posadzki
Od wyko czenia posadzki zale y styl, klimat i funkcjonalno  pomieszcze-

nia. Nieodpowiednie meble atwo zmieni , wymiana posadzek jest znacz-

nie bardziej skomplikowana, wi c swoje wybory warto dobrze przemy le .

Kiedy w nowo budowanym domu mo na ju  uk ada  posadzki 
drewniane?
Z uk adaniem drewnianych posadzek w nowym domu nie warto si

spieszy : prace mo na rozpocz , gdy wilgotno  powietrza w domu 

wynosi oko o 60%. Wcze niej trzeba zatem zako czy  wszystkie mo-

kre prace, cznie z uk adaniem glazury i terakoty. Dom powinien 

by  ju  ogrzewany, a ciany, stropy i tynki suche – inaczej drewno 

wysuszone, jak tego wymaga technologia uk adania posadzek, do 

wilgotno ci w granicach 10% – b dzie z powrotem wch ania  wil-

go  z powietrza. Oczywiste jest te , e pod o e, na którym ma by

uk adana posadzka, powinno by  suche: posadzka u o ona na zbyt 

wilgotnym pod o u b dzie si  odkszta ca .

Czy warto na parterze u o y  posadzki 
drewniane? Je li tak, to jakie?
Przed podj ciem decyzji o rodzaju wy-

ko czenia posadzek warto zwróci  uwag

na ró nice w intensywno ci ich u ytko-

wania (nasilenia ruchu). Wyra nie ró -

ni si  pod tym wzgl dem parter i pi tro 

(je li dom jest tradycyjnie podzielony na 

parter – cz  dzienn , dost pn  równie

dla go ci (wchodz cych do salonu w bu-

tach) i pi tro – cz  prywatn  i sypial-

nie. Zgodnie z takim podzia em, posadzka 

na parterze jest intensywnie u ytkowa-

na i najbardziej nara ona na zabrudzenia, 

moczenie i cieranie. Na pi trze natomiast 

zwykle chodzi si  w kapciach, w samych 

skarpetkach lub nawet boso. 

Uk adanie posadzek drewnianych na par-

terze domu z ogrodem nie jest wi c do-

brym pomys em, bo wnosi si  na butach 

mnóstwo piasku, b ota i innych zanie-

czyszcze , które niszcz  drewno. A tam, 

gdzie mieszkaj  ma e dzieci i np. pies, 

trudno liczy  na dyscyplin  polegaj c

na ka dorazowej zmianie butów 

czy wycieraniu psich ap.

Dlatego najpraktyczniejsze na par-

terze s  posadzki ceramiczne o wy-

sokiej odporno ci na cieranie, na 

drewnianych – nawet najtwardszych 

– lakier poprzeciera si  szybko.

Je li jednak koniecznie chcemy 

pod ogi na parterze wyko czy

drewnem, zdecydujmy si  na po-

sadzki olejowane o postarzonym 

wygl dzie; wolniej si  przeciera-

j , a oznaki zniszczenia s  na nich 

mniej widoczne.

Rezygnuj c z drewna lakierowa-

nego, zaoszcz dzimy na odnawia-

niu posadzek (cyklinowaniu i la-

kierowaniu).

Na posadzk  w salonie, z którego jest wyj cie do 

ogrodu, najlepsze b d  odporne na cieranie p ytki 

ceramiczne lub gres

fo
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Jakie gatunki 
drewna s  odpo-
wiednie na parkiet 
w pokoju dzieci, 
a jakie w sypialni?
Drewno na posadzki powinno si  dobiera

stosownie do intensywno ci u ytkowni-

ka pomieszcze , uwzgl dniaj c równie

ró nice w twardo ci i odporno ci na cie-

ranie ró nych gatunków drewna:

 mi kkie: sosna, wierk, jod a – do po-

mieszcze  o niewielkim nasileniu ru-

chu, np. w sypialniach, 

rednio twarde: modrzew, brzoza, ol-

cha, wi nia – do pokojów dziennych, ga-

binetów, 

twarde: wi z, klon, d b, orzech oraz 

gatunki egzotyczne – jatoba, ipe, merbau, 

badi, kempas – do pomieszcze  poddanych 

najwi kszym obci eniom ruchem, np. 

w pokoju dzieci cym czy na schodach.

fo
t.

 C
la

ss
en

W pokojach dzieci 

warto u o y  posadzki 

z drewna twardego, 

odpornego na 

zarysowania, 

np. z lapacho
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Czy elementy na posadzki 
drewniane produkuje si
tylko z litego drewna?
Nie tylko: produkuje si  je te  z drewna klejonego 

warstwowo. Z drewna litego robi si  lite deski pod-

ogowe, deszczu ki parkietowe, mozaik  oraz parkiet 

przemys owy, a z drewna klejonego warstwowo – pa-

nele pod ogowe, fabrycznie wyko czone wielowar-

stwowymi pow okami lakierowymi utwardzanymi 

termicznie lub promieniami UV. Panele atwo i szyb-

ko si  montuje, a po u o eniu nie trzeba ich ju  ni-

czym wyka cza .

Takie panele to prosty sposób na tani  posadzk  doskonale imituj c  drewno. Dekoracyjna 

warstwa wierzchnia paneli to laminat lub papier z nadrukowanym wzorem, pokryty warstw

ywicy melaminowej, która chroni laminat przed dzia aniem wody i zabezpiecza posadz-

k  przed cieraniem. Rdze  panelu to p yta HDF, MDF lub p yta wiórowa grubo ci 7–8 mm. 

Panele laminowane maj  ró ne klasy cieralno ci, oznaczane symbolami od AC 1 do AC 4: 

im wy sza liczba, tym lepsza odporno  na cieranie. Do pomieszcze  intensywnie u ytko-

wanych (hol, kuchnia) nale y wybiera  panele klasy AC 3 i AC 4.

Jakie jest zastosowanie paneli 
laminowanych?

Czy lakiery do 
parkietów s
szkodliwe dla 
zdrowia?

Popularne dawniej pow oki wykonywane 

z u yciem dwusk adnikowych lakierów 

epoksydowych, mimo wysokiej trwa o-

ci, zosta y praktycznie wyeliminowane 

przez nowe, bardziej przyjazne rodowi-

sku lakiery wodorozcie czalne – np. po-

liuretanowo-akrylowe. S  praktycznie 

bezwonne, nie wydzielaj  szkodliwych 

oparów ani podczas malowania, ani po 

jego zako czeniu. Utworzona z nich ela-

styczna pow oka, cho  mniej odporna na 

cieranie, nie uszczy si  i nie p ka.

fo
t.
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Panele pod ogowe wykonane z drewna 

klejonego warstwowo s  fabrycznie 

wyko czone, uk ada si  wi c je 

szybciej ni  tradycyjny parkiet fo
t.
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Dobrej jako ci

lakier nie szkodzi 

zdrowiu i zabezpiecza 

pod og  drewnian

przed zarysowaniem 

i cieraniem przez 

10 lat

Panele laminowane 

s  znacznie ta sze 

od drewnianych, ale 

trzeba pami ta , e

nie s  odnawialne, nie 

mo na ich cyklinowa

ani lakierowa
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Czy panele lepiej uk ada  technik  zatrzaskow , czy na klej?

Klejenie polega na czeniu klejem tylko piór 

i wpustów paneli. Panele przeznaczone do 

uk adania tym sposobem s  zwykle ta sze, 

ale ich monta  jest bardziej czaso- i praco-

ch onny. Z drugiej strony klej uszczelnia 

po czenia i zabezpiecza je przed wnika-

niem wilgoci.

czenie bezklejowe polega na wzajemnym 

zatrzaskiwaniu paneli, mo liwym dzi ki 

frezowanym w ka dym elemencie specjal-

nym piórom i wpustom. Posadzki czone t

technik  s  gotowe do u ytkowania zaraz po 

u o eniu. Tak po czone panele mo na te

zdemontowa  i u o y  w innym pomieszcze-

niu, oczywi cie, je eli nie zniszczymy przy 

tym zatrzasków.

Oba sposoby czenia s  dobre i zapewniaj

równe i szczelne posadzki, oczywi cie pod 

warunkiem e u o y si  je w a ciwie. Bez 

wzgl du na sposób czenia, panele uk ada 

si  na folii izolacyjnej (chroni cej spód pa-

neli przed wilgoci  od strony pod o a) i pod-

k adzie z pianki polietylenowej (którego za-

daniem jest wyciszenie posadzki). 

Uwaga! Paneli laminowanych nie wolno 

przykleja  ani przybija  do pod o a – uk a-

da si  z nich tylko tzw. pod ogi p ywaj ce, 

czyli niezwi zane z pod o em.

Wzgl dy estetyczne to kwestia upodoba , ale 

zawsze nale y zadba  o to, by p ytki spe -

nia y wymagania techniczne. 

cieralno  nale y dobra  do intensyw-

no ci u ytkowania pod ogi. Do sypialni, 

po której si  chodzi boso lub w kapciach, 

wystarczy klasa I. W azience przyda si

klasa II, w przedsionku – III. W pomiesz-

czeniu, w którym pod oga mo e by  mo-

kra (zw aszcza w azience), p ytki powin-

ny mie  w a ciwo ci przeciwpo lizgowe.

W kuchni z kolei warto wzi  pod uwag

odporno  na szok cieplny, czyli szybkie 

podgrzanie (np. przez postawienie na po-

sadzce do ostudzenia garnka z ugotowan

w a nie potraw ). W obu tych pomieszcze-

niach, a tak e w gara u istotna 

jest odporno  na plamienie,

poniewa rodki czyszcz ce 

bywaj  aktywne chemicznie. 

Istotna jest te nasi kliwo

– która jest tym mniejsza, im 

mniejsza jest porowato  ma-

teria u p ytek. Zazwyczaj wy-

starcza, je li nie przekracza 

ona 6%. W mokrej strefie a-

zienki lepiej jednak, eby by a

mniejsza ni  3%. I wreszcie 

twardo , okre lana liczbami 

od 1 do 10. W domu mieszkal-

nym wystarcza zwykle twar-

do  5–6.

Czym nale y si  kierowa  przy wyborze 
p ytek ceramicznych?

Panele czone bezklejowo (a) 

lub za pomoc  kleju (b)

fo
t.

 K
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Jak dobiera si
kleje do przykleja-
nia p ytek?

Kleje, a tak e zaprawy klejowe, powin-

ny by  dostosowane do pod o a i do ro-

dzaju p ytek. Do przyklejania p ytek na 

pod o u stabilnym (nieodkszta caj cym 

si ), jak beton starszy ni  6 miesi cy czy 

jastrych betonowy, wystarczy u y  zwy-

k ej zaprawy do przyklejania p ytek ce-

ramicznych. 

Na ogrzewanych pod ogach, które pod 

wp ywem zmian temperatury mog  si

minimalnie odkszta ca , powinno si

u ywa  elastycznej zaprawy klej cej, któ-

ra ma zdolno  odkszta cania si  razem 

z mniej stabiln  pod og  i nie dopu ci do 

p kania p ytek. Elastycznych zapraw wy-

magaj  tak e tzw. pod o a krytyczne, na 

przyk ad ze starymi pow okami z farb, 

istniej cymi ok adzinami z p ytek czy 

te  podk ady pod ogowe z p yt drewno-

pochodnych.

fo
t.
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Elastyczny klej jest 

odporny na wysok

i nisk  temperatur ,

mo e wi c by

stosowany równie

do przyklejania 

p ytek ceramicznych 

i gresu na posadzki 

z ogrzewaniem 

pod ogowym fo
t.

 S
ta
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y P ytki na pod og  w kuchni 

powinny by  antypo lizgowe, 

nienasi kliwe, odporne 

na cieranie, plamienie i wysok

temperatur
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W jaki sposób 
przykleja si  p ytki 
ceramiczne?

Kiedy rozplanowany jest wzór, wed ug jakiego 

b d  u o one p ytki, przygotowuje si  zapraw

klej c . W tym celu miesza si  – najlepiej za 

pomoc  wiertarki z mieszad em – such  mie-

szank  z odpowiedni  ilo ci  wody. Nast pnie 

za pomoc  pacy z batej nanosi si  klej na  pod-

og  i przyk ada kolejne p ytki – rozdzielaj c je 

krzy ykami dystansowymi odpowiedniej gru-

bo ci. Po utwardzeniu si  kleju (po 24–36 godzinach) mo na 

wype ni  spoiny w ok adzinie. Zapraw  do spoinowania nano-

si si  pomi dzy p ytki gumow  szpachelk . Gdy spoiny zwi

(nie powinny wyschn  – trzeba je co pewien czas nawil a ), 

powierzchni  p ytek nale y oczy ci  wilgotn  g bk  (delikat-

nie, by nie naruszy wie ego wype nienia), a po jej stward-

nieniu, such  szmatk , usun  z p ytek lady zaprawy. Przez 

kilka pierwszych dni spoiny powinno si  spryskiwa  wod ,

aby zaprawa lepiej zwi za a.

Jak  wyk adzin  dywanow  u o y  w sypialni,
a jak  w pokoju dziecka i w korytarzu?
W sypialni mo na u o y  wyk adzin

we nian  lub welurow  z d ugim i g stym 

runem. Obie s  mi kkie, ciep e w doty-

ku, daj  poczucie komfortu i wyciszaj

pomieszczenie.

Do pokoju dzieci cego warto wybra  wy-

k adzin   poliamidow , na ocieplaj cym 

pod og  filcowym podk adzie. Wyk adziny 

poliamidowe s  mi kkie i spr yste, od-

porne na gniecenie i cieranie. Trudno 

wch aniaj  rozlane p yny, wi c posadz-

ka jest odporna na zaplamienie. 

Wyk adzin  na filcowym podk adzie war-

to równie  u o y  w pomieszczeniach na 

parterze, znajduj cych si  nad zimnymi 

piwnicami. 

W korytarzu najodpowiedniejsza b dzie 

atwa do czyszczenia i odkurzania wyk a-

dzina polipropylenowa.

Wyk adzina w pokoju dzieci powinna 

by  przede wszystkim odporna 

na zabrudzenia

Zapraw  do spoinowania p ytek nanosi si

gumow  szpachelk

fo
t.
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Spoiny do wype niania 

szczelin mi dzy 

p ytkami sprzeda-

wane s  w postaci 

suchych mieszanek 

do rozrobienia 

z wod

Czy wyk adziny dywanowe powinno si
przyklei  do pod o a?
Niekoniecznie, ale lepiej to zrobi , by si  nie odkszta ca a i nie przesuwa a. Do mocowa-

nia wyk adziny mo na u y  kleju lub ta my dwustronnie klej cej albo u o y  wyk adzi-

n  na kauczukowym podk adzie i bez przyklejania do pod o a mocowa  za pomoc  listew 

przy ciennych. Zamiast listew mo na zastosowa , zrobiony z resztek wyk adziny, obr -

biony cokó .

Jak uk ada si
wyk adziny z PVC?

Je li powierzchnia pomieszczenie nie 

przekracza 20 m2, wyk adzin  mo na 

przymocowa  do pod o a ta m  dwu-

stronnie klej c . W wi kszych pomiesz-

czeniach nale y przyklei  wyk adzin

na ca ej jej powierzchni klejem do wy-

k adzin z PVC. 

Linie czenia wyk adziny b d  mniej 

widoczne, gdy jej pasy b d  przebiega y

prostopadle do kierunku wiat a, czyli 

od okna ku przeciwleg ej cianie.

fo
t.
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Brzegi wyk adziny warto wyko czy

listwami przypod ogowymi, które naj atwiej 

przyklei  klejem silikonowym

Gdzie warto 
zastosowa
linoleum 
lub kauczuk?

Linoleum to mieszanka m czki drzew-

nej, oleju lnianego, ywic, wapieni oraz 

pigmentów sprasowanych z podk adem

z juty naturalnej. Wytwarzane w ten 

sposób wyk adziny uznawane s  za naj-

zdrowsze i najbardziej higieniczne. S

bardzo trwa e, odporne na uszkodze-

nia i zarysowania. Nie zniszczy ich na-

wet ar z papierosa. Linoleum w doty-

ku jest zawsze ciep e, dlatego poleca si

je do pomieszcze  u ytkowanych przez 

dzieci, które najch tniej bawi  si  na 

pod odze. 

Wyk adziny kauczukowe ze wzgl du

na wyj tkow  trwa o , odporno  na 

cieranie, uszkodzenia i zabrudzenia 

idealnie nadaj  si  do pomieszcze  go-

spodarczych, gara u, kot owni, domo-

wej si owni czy warsztatu. Wykonane s

z kauczuku z wype niaczami mineral-

nymi i pigmentami, nie zawieraj  szko-

dliwych substancji. Kauczuk bardzo do-

brze t umi d wi ki, a wyk adziny z niego 

wykonane mog  by  stosowane na ogrze-

wanie pod ogowe.

BD10_TwojDom_podlogi.indd 61BD10_TwojDom_podlogi.indd   61 2008-09-27 22:14:392008-09-27   22:14:39



TWÓJ DOM TWOJE PIENI DZE

Stosuje si  je jako warstwy wy-

równawcze – do wzmacniania, 

wyg adzania i poziomowania 

powierzchni pod o y pod po-

sadzki. Stosowanie tych mas 

jest szczególnie wskazane pod 

posadzki wymagaj ce bardzo 

równej powierzchni, takie jak 

panele czy wyk adziny.

Po wylaniu masy samopoziomu-

j ce nie wymagaj  zacierania, 

zag szczania ani poziomowa-

nia, bo rozlewaj  si  na p asz-

czy nie samoczynnie jak ka dy 

p yn. Mas  wylewa si  pasami 

i rozprowadza pac , po czym 

specjalnym kolczastym wa kiem 

usuwa si  z niej powietrze.

Po podk adzie z masy samopo-

ziomuj cej mo na zazwyczaj 

chodzi  ju  po 3 godzinach, a po 

24 godzinach – przykleja  na 

niego p ytki.

Do czego s u  masy 
samopoziomuj ce?

Masy samopoziomuj ce 

sprzedawane s

w workach 

25–kilogramowych. 

Mo na je stosowa

na pod o a

betonowe, drewniane 

i drewnopochodne oraz 

na p ytki ceramiczne

fo
t.

 M
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a

Ile kosztuje wyko czenie posadzek?

czny kosz wyko czenia posadzek zale y od ich powierz-

chni, wybranych materia ów i cen robocizny. Na wyko cze-

nie posadzek w domu o powierzchni 150 m2 trzeba przezna-

czy  min. 20 tys. z .

REKLAMA

Rodzaj wykonanych 

prac
Materia

Robocizna 

( rednie 

stawki)

Wyrównywanie

masy samopoziomuj ce 

– od 0,8 z /kg (zu ycie: 20 kg/m² 

na ka de 10 mm grubo ci)

25 z /m2

Uk adanie p ytek

p ytki pod ogowe ceramiczne

– od 22 z /m2;

gres – od 30 z /m2;

p ytki pod ogowe klinkierowe

– od 37 z /m2;

kleje do p ytek – od 1 z /kg;

masy do spoinowania – od 2 z /kg

45 z /m2

Uk adanie parkietu

parkiet drewniany – od 35 z /m2;

klej poliuretanowy do parkietu

– od 13 z /kg;

klej kauczukowy do parkietu 

i mozaiki – od 10 z /kg;

60 z /m2

(u o enie 

z cyklino-

waniem 

i lakierowa-

niem)

Uk adanie paneli
panele drewniane – od 65 z /m2;

panele laminowane – od 16 z /m2 25 z /m2

Uk adnie wyk adziny
wyk adziny dywanowe – od 28 z /m2;

wyk adziny z PVC – od 17 z /m2;
20 z /m2
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