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RAPORT
POD£OGI
I POSADZKI
Posadzki
Aleksandra Kuœmierczyk,
Joanna D¹browska

Do kuchni i ³azienki
– kamieñ, gres lub p³ytki
ceramiczne. Do salonu
i holu – twardy d¹b, a do
sypialni – miêkka sosna.
Posadzka w ca³ym domu
nie musi byæ taka sama.
Wa¿ne by by³a
dostosowana do intensywnoœci u¿ytkowania
pomieszczeñ.

Nie
traæ
gruntu
pod nogami
Wystrój mieszkania, meble, zas³ony i kolory œcian mo¿emy zmieniaæ czêsto. Wymiana posadzki to powa¿ne przedsiêwziêcie, oznacza bowiem doœæ kosztowny
i uci¹¿liwy remont: wynoszenie mebli, usuwanie starej posadzki, wyrównywanie
pod³o¿a i uk³adanie nowego wykoñczenia. Dlatego zanim zdecydujemy siê na to,
jaki materia³ u³o¿ymy, zobaczmy co mamy do wyboru.

Drewno
Pod³ogi drewniane wykonuje siê g³ównie z drewna krajowego. Te z drzew liœciastych
s¹ twardsze, a z iglastych bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne, ale tañsze.
Ostatnio coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywaj¹ rozmaite gatunki drewna egzotycznego. Maj¹ one znakomite w³aœciwoœci u¿ytkowe. Kempas ma znacznie wiêksz¹ twardoœæ ni¿ nasz rodzimy d¹b czy, uwa¿any za szczególnie wytrzyma³y, klon kanadyjski.
Natomiast tek czy iroko, zaimpregnowane naturalnymi olejkami, nadaj¹ siê do uk³adania w pomieszczeniach mokrych – np. w ³azienkach.
Parkiet. Tradycyjna posadzka drewniana z deszczu³ek z twardego drewna liœciastego –
dêbu, buka, jesionu, brzozy ma najczêœciej gruboœæ 22 mm. W najpopularniejszym
z typów parkietu dwa s¹siednie boki maj¹ wpust, pozosta³e dwa – pióro. Wokó³ dolnej
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Pod³ogi i posadzki

Przed u³o¿eniem, parkiet nale¿y sezonowaæ w pomieszczeniu, w którym bêdzie uk³adany – min. 5 dni

Twarde – miêkkie
Twardoœæ drewna jest mierzona oporem
stawianym przez drewno podczas wciskania stalowej kulki o œciœle okreœlonej wielkoœci. Zale¿y od gatunku drzewa, z którego
drewno pochodzi.
Gatunki twarde: modrzew, akacja, buk,
d¹b, grab, jesion, jawor, wi¹z, heban, merbau, doussie, bambus, ipe (lapacho).
Gatunki miêkkie: lipa, olcha, osika, topola,
sosna, balsa, teczyna, kauczukowiec, mahoñ, ipe i grapia, guatambu lub tauari.

Panele – jakie i gdzie?

fot. ABS Naterki

Na opakowaniu paneli najczêœciej drukowane s¹ piktogramy informuj¹ce o odpornoœci na œcieranie (test Tabera). Do u¿ytku
domowego wystarcz¹ panele oznaczone
symbolami AC2 – AC5.

Ró¿ne materia³y
posadzkowe mo¿na
ze sob¹ ³¹czyæ

czêœci deszczu³ki biegnie wr¹b tworz¹cy ma³y,
trapezowy rowek, w który wchodzi masa klej¹ca. Obecnie stosuje siê nowoczesne kleje,
w wiêkszoœci dyspersyjne. Parkiet mo¿na uk³adaæ w ró¿ne wzory – jode³kê, cegie³kê, kwadraty, romby lub dodawaæ do niego ozdobne elementy.
Mozaika. Jest du¿o cieñsza od parkietu. Wykonuje siê j¹ z deszczu³ek z twardego drewna liœciastego o wymiarach ok. 3x10 cm i gruboœci
8-10 mm. Ma formê kwadratowej p³yty, sk³adaj¹cej siê z po³¹czonych ze sob¹ ma³ych elementów, u³o¿onych w kwadraty, prostok¹ty lub
romby i naklejanych fabrycznie na arkusze papieru lub na siatkê termoplastyczn¹.
Panele z drewna klejonego warstwowo. W odró¿nieniu od materia³ów z drewna litego nie
pacz¹ siê i nie ulegaj¹ zwichrowaniu pod
wp³ywem wilgoci. Maj¹ gruboœæ 7–22 mm,
(z czego 2,5–7 mm stanowi warstwa wierzchnia), d³ugoœæ 60–250 cm, a szerokoœæ 7–17 cm.
Panele sk³adaj¹ siê z trzech warstw: dolnej –
wykonanej ze sklejki, œrodkowej – z drewnianych listewek i warstwy wierzchniej, któr¹
tworz¹ kilkumilimetrowej gruboœci deszczu³ki
z twardego drewna (dêbu, buka, klonu, wiœni,
orzecha, jesionu, brzozy). Warstwa wierzchnia
mo¿e byæ woskowana albo lakierowana. Krawêdzie, zw³aszcza mniejszych elementów,
równie¿ mog¹ byæ wyprofilowane w pióro
i wpust. Panele z desek klejonych warstwowo
uk³ada siê jako p³ywaj¹ce, to znaczy nie mocuje siê ich na sta³e do pod³o¿a, lecz uk³ada na
matach z pianki. Maty izoluj¹ posadzkê cieplnie i akustycznie. Poszczególne panele ³¹czy
siê na pióro i wpust klejem lub na zatrzaski. To
drugie rozwi¹zanie nie tylko przyspiesza i u³atwia pracê, ale pozwala tak¿e na zdemontowanie pod³ogi bez zniszczenia jej elementów.

Materia³y drewnopochodne
Do podstawowych materia³ów drewnopodobnych nale¿¹ panele. Uk³ada siê je bardzo ³atwo
i szybko, a posadzkê mo¿na u¿ytkowaæ zaraz
po u³o¿eniu. Maj¹ zró¿nicowan¹ odpornoœæ na
œcieranie, zabrudzenia i wilgoæ. Wszystkie maj¹
budowê warstwow¹. S¹ trwa³e i ³atwe w konserwacji.
Laminowane. Warstwa noœna, czyli rdzeñ,
wykonana jest z p³yty drewnopochodnej – wiórowej, MDF lub HDF, na niej jest laminat lub
kilka warstw wzmocnionego papieru i wykoñczenie – twardy laminat dekoracyjny. Maj¹ naj-

Klasa drewna
Deski, mozaikê i klepki z litego drewna mo¿emy kupiæ w kilku klasach oznaczanych
od I do III. Klasa charakteryzuje tylko wygl¹d, jednolitoœæ barwy oraz us³ojenie elementów. Ró¿nice w wygl¹dzie drewna nie
wp³ywaj¹ na jego trwa³oœæ. Klasa nie okreœla jakoœci i dok³adnoœci wykonania elementów ani ich w³aœciwoœci technicznych.
I klasa – brak sêków, jednolita barwa, równomierne, prostoliniowe us³ojenie;
II klasa – ró¿nice barwy elementów, s³oje
zakrzywione, pofalowane;
III klasa – dopuszczalne sêki, a barwa
i us³ojenie na ka¿dym elemencie mog¹ byæ
odmienne.
Ró¿nica w cenie pomiêdzy poszczególnymi
klasami to ok. 20–30 z³. Jeœli nie zale¿ny
nam na jednolitym ubarwieniu ca³ej posadzki w salonie czy sypialni, mo¿na sporo
zaoszczêdziæ kupuj¹c parkiet II klasy.
A w piwnicy, w pokoju do gry w bilard u³o¿yæ parkiet III klasy.

Panele laminowane wygl¹dem mog¹ imitowaæ
ró¿ne gatunki drewna
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Zanim u³o¿ysz parkiet – sprawdŸ!
Wilgotnoœæ parkietu – jeœli na pod³ogê po³o¿ymy drewno zbyt wilgotne, deszczu³ki po u³o¿eniu
wyschn¹ i skurcz¹ siê – w pod³odze powstan¹ szpary. Natomiast deszczu³ki zbyt suche lub
u³o¿one na wilgotnym pod³o¿u – rozszerz¹ siê. Spowoduje to wypaczenie i odklejenie siê
parkietu.
Drewno przeznaczone na posadzki powinno mieæ wilgotnoœæ ok. 8–11%. Pomiaru dokonuje na
¿yczenie klienta sprzedawca. A przed uk³adaniem parkietu wilgotnoœæ sprawdza parkieciarz.
Wilgotnoœæ pod³o¿a – nie powinna przekraczaæ 2–3% dla posadzek betonowych i jastrychów
(w razie potrzeby nale¿y osuszyæ pomieszczenie ogrzewaj¹c je lub wietrz¹c, ewentualnie
zastosowaæ grunt odcinaj¹cy wilgoæ); œwie¿y beton schnie 6–8 tyg., i dopiero po tym czasie
i sprawdzeniu jego wilgotnoœci mo¿na uk³adaæ parkiet.
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czêœciej gruboœæ 6–8 mm, d³ugoœæ 120–130 cm
i szerokoœæ 19–20 cm. Mog¹ mieæ, niespotykany wœród naturalnych materia³ów kolor – niebieski, zielony, szary, czerwony lub dowolny
wzór imituj¹cy np. p³ytki ceramiczne czy kamieñ. S¹ odporne na œcieranie, promienie UV,
chemikalia, plamy i wgniecenia. Nie mo¿na ich
jednak odnawiaæ. Wymagaj¹ podk³adu wyciszaj¹cego. Nie nadaj¹ siê do ³azienek, ale mo¿na je uk³adaæ na ogrzewaniu pod³ogowym.
Korkowe. Zbudowane z piêciu warstw
(wierzchniej, dekoracyjnej, izoluj¹cej, noœnej,
spodniej). Ich rdzeñ tworzy p³yta HDF, pod któr¹ znajduje siê kilkumilimetrowa warstwa mielonego, sprasowanego korka. Od góry zaœ – dekoracyjny fornir korkowy (pokryty lakierem lub
przezroczyst¹ foli¹ PVC), b¹dŸ cienka okleina
drewniana. Mog¹ mieæ gruboœæ 9–12 mm, szerokoœæ 18–30 cm i d³ugoœæ 90 cm. Maj¹ wyprofilowane pióra i wpusty typu zatrzaskowego.
Mo¿na je uk³adaæ bez klejenia, nawet w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia i ³azienka. Korka nie mo¿na stosowaæ na ogrzewanie pod³ogowe.

Posadzki ceramiczne
 P³ytki ceramiczne. Dziel¹ siê na p³ytki pod-

³ogowe i œcienne. Na œciany mo¿na k³aœæ
wszystkie rodzaje p³ytek, w tym zarówno te typowo œcienne jak i pod³ogowe, np. gresowe.
Na pod³ogi natomiast uk³ada siê tylko te, które
s¹ odporne na œcieranie i silne zabrudzenia
oraz spe³niaj¹ wymogi dotycz¹ce twardoœci powierzchni i wytrzyma³oœci na zginanie. Sk³adaj¹ siê z warstwy noœnej oraz wierzchniej dekoracyjnej, czyli szkliwa, dziêki któremu zyskuj¹
kolor oraz fakturê. Kupuj¹c p³ytki, trzeba dok³adnie sprawdziæ, czy na ich powierzchni nie
ma drobniutkich rys. Szkliwo na p³ytkach gorszej jakoœci, u³o¿onych na pod³ogach o du¿ym
natê¿eniu ruchu, po pewnym czasie zacznie
siê wycieraæ, ukazuj¹c warstwê gliny.
 Gres. Jest twardszy od p³ytek ceramicznych, odporny na dzia³anie niskiej temperatury oraz kwasów. Najczêœciej p³ytki maj¹
kszta³t kwadratu o wymiarach 20–60 cm. Dostêpny jest w wielu wzorach, chocia¿ w wiêkszoœci przypadków, ma charakterystyczn¹ powierzchniê z wyraŸnie widocznym uziarnie-

Warto wiedzieæ... czyli na co zwróciæ uwagê
przed zakupem p³ytek ceramicznych
 klasa œcieralnoœci (PEI od I do V) – im klasa wy¿sza, tym p³ytki s¹ odporniejsze na

œcieranie, informacja wa¿na wtedy, gdy p³ytki zamierzamy u³o¿yæ w miejscach intensywnie u¿ytkowanych, np. w holach, na schodach czy tarasie; parametr istotny tylko w przypadku p³ytek pod³ogowych;
 nasi¹kliwoœæ – oznacza siê j¹ w procentach – cecha, od której zale¿y mrozoodpornoœæ p³ytek, do pomieszczeñ nieogrzewanych i ok³adzin zewnêtrznych nadaj¹ siê p³ytki
o nasi¹kliwoœci nieprzekraczaj¹cej 3%;
 mrozoodpornoœæ – odpornoœæ na wielokrotne zamarzanie i odmarzanie, na opakowaniu p³ytek mrozoodpornych znajdziemy symbol œniegu;
 antypoœlizgowoœæ – mierzona w skali od 1 do 11, oznaczona liter¹ R, im wiêksza wartoœæ R tym mniejsze ryzyko poœlizgniêcia siê na takiej powierzchni;
 odpornoœæ na zaplamienia i œrodki chemiczne – oznaczona klasami od 1 do 5, wa¿na w kuchni i ³azience, powinna wynosiæ co najmniej 3;
 odpornoœæ na szok termiczny – informuje o tym, czy p³ytki s¹ odporne na szybkie
podgrzewanie i nag³e studzenie, cecha szczególnie wa¿na w kuchni, a tak¿e i na zewn¹trz, wszêdzie tam, gdzie ok³adzina bêdzie nara¿ona na dzia³anie s³oñca i mrozu;
 twardoœæ – decyduje o ³atwoœci obróbki i wytrzyma³oœci mechanicznej; okreœlana
w skali Mohsa liczbami od 1 do 10; w ok³adzinach domowych wystarczy twardoœæ p³ytek
wynosz¹ca 5–6;

niem. Mo¿e byæ w kolorze kamienia lub zabarwiony pigmentami, imitowaæ marmur lub
finezyjne wzory. Gres mo¿e te¿ do z³udzenia
przypominaæ drewno.
 Klinkier. Jest doœæ trwa³y. Na posadzki nadaj¹ siê p³ytki gruboœci ok. 25 mm. Czasem –
zw³aszcza w miejscach intensywnie eksploatowanych – architekci proponuj¹ wy³o¿enie pod³ogi ceg³ami klinkierowymi. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e taka posadzka jest bardzo ciê¿ka,
wymaga wiêc odpowiednio wytrzyma³ego stropu. Klinkier znakomicie sprawdzi siê na pod³odze na gruncie, ale nie na pod³odze na piêtrze.

ba j¹ ponownie polerowaæ. Powierzchniê tê
niszcz¹ równie¿ kwasy i t³uszcze. Niezaimpregnowany marmur jest nasi¹kliwy.
 Granit. Ma du¿¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹ i nie przepuszcza wody. Jest te¿ odporny na
dzia³anie kwasów oraz t³uszczów. Najczêœciej
na jego powierzchni s¹ widoczne drobne kropki lub cêtki. Posadzki granitowe s¹ bardzo
trwa³e, dlatego przeznaczone s¹ do miejsc
szczególnie intensywnie u¿ytkowanych. Polerowany granit wygl¹da bardzo elegancko i ³atwo mo¿na utrzymaæ go w czystoœci, ale jest
doœæ œliski.

Kamieñ
Jest bardzo odporny na œcieranie, ale dosyæ
zimny i ciê¿ki. P³ytki kamienne mog¹ byæ surowe – o chropowatej powierzchni, g³adzone
– matowe, polerowane – g³adkie i b³yszcz¹ce.
Po jakimœ czasie p³ytki polerowane wycieraj¹
siê – przede wszystkim w miejscach bardziej
uczêszczanych – i trac¹ po³ysk.
 Trawertyn. Minera³ o w³aœciwoœciach i wygl¹dzie zbli¿onym do marmuru. P³ytki mog¹
mieæ kolor br¹zowy, be¿owy lub kremowy.
 Marmur. Marmury ró¿ni¹ siê kolorem i ¿y³kowaniem. Najczêœciej im ciemniejsze, tym
twardsze. Naturalny odcieñ kamienia pog³êbia
jego obróbka – szlifowanie i polerowanie powierzchni. Mo¿na wyg³adziæ j¹ do tego stopnia,
¿e bêdzie odbija³a œwiat³o. W miejscach
o wiêkszym natê¿eniu ruchu powierzchnia
marmuru doœæ szybko staje siê nierówna i trze-
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Po tygodniu od ostatniego
lakierowania lakier osi¹ga
ok. 90% swojej twardoœci,
a wiêkszoœæ rys i uszkodzeñ
powstaje w pierwszych
dwóch tygodniach
u¿ytkowania

P³ytki do wykañczania pod³óg musz¹ byæ
oznaczone przez producenta jako pod³ogowe, na
ok³adziny pod³ogowe nie nadaj¹ siê p³ytki œcienne

