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Naprawa
podïogi
Cezary Jankowski

SkrzypiÈcÈ – sïychaÊ.
Niepokoimy siÚ,
gdy siÚ ugina. Nierówna
jest brzydka i trudno
na niej dobrze ustawiÊ
meble. A co siÚ dzieje
pod podïogÈ?
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Gdy juĝ myĂlimy o remoncie, staje nam przed oczami przytulne wnÚtrze z piÚknÈ
drewnianÈ posadzkÈ, pïytkami w ulubionym kolorze lub miÚkkÈ wykïadzinÈ.
Zastanawiamy siÚ nad zamontowaniem ogrzewania podïogowego lub wyborem takiego materiaïu, który bÚdzie ïatwo utrzymaÊ w czystoĂci. A czy to wszystko da siÚ
osiÈgnÈÊ remontujÈc istniejÈcÈ posadzkÚ?
Naprawy lub wymiany wymagajÈ czasem takĝe podkïady podïogowe, czyli warstwy pod posadzkÈ. A to wiÈĝe siÚ z kosztami, zwïaszcza gdy na stropie brakuje izolacji akustycznej bÈdě cieplnej. Trzeba przy tym pamiÚtaÊ, ĝe nowa posadzka i warstwy
pod niÈ nie mogÈ obciÈĝyÊ istniejÈcej konstrukcji stropowej ponad jej noĂnoĂÊ. Musi
byÊ to ocenione przez specjalistÚ. Pewnym ograniczeniem w modernizacji moĝe byÊ
poziom sÈsiednich posadzek, jeĂli nie chcemy, by na styku „nowego” i „starego”
powstaï próg.

Podïogi drewniane
Podïogi z desek. W starych domach sïuĝyïy zarazem jako konstrukcja i posadzka. Ich
uszkodzenia i wady nietrudno oceniÊ, bo niezaleĝnie od rodzaju wykoñczenia (woskowanie, malowanie farbami, lakierowanie) widaÊ na nich wszelkie nierównoĂci, ugiÚcia czy
zuĝycie warstwy wierzchniej, a niedokïadnoĂci uïoĝenia dajÈ o sobie znaÊ skrzypieniem.

Naprawa podïogi

Typowa konstrukcja stropu drewnianego skïa- równaÊ ich powierzchniÚ, wypeïniajÈc przeda siÚ z belek, do których prostopadle przybistrzenie miÚdzy belkami:
podsypkÈ z kruszywa keramzytowego
te sÈ legary, a do nich – deski podïogowe. JeĂli
– jeĂli jej gruboĂÊ bÚdzie wiÚksza niĝ 3 cm,
elementy drewniane nie zostaïy odksztaïcoPodkïad. Peïni bardzo waĝnÈ funkcjÚ:
keramzyt warto przed uïoĝeniem zmieszaÊ
ne i sÈ w dopïytki ceramiczne
izoluje termicznie i akustycznie, jest warna mokro z cementem (ok. 5 kg na 40 l kebrym stanie, to
zaprawa klejÈca
stwÈ wyrównujÈcÈ, noĂnÈ, a takĝe dociramzytu); utworzy siÚ w ten sposób wytrzykonstrukcji taskowÈ. Moĝe to byÊ wylewka betonowa,
maïe podïoĝe, po którym bÚdzie moĝna chokiej
nie
trzeba
zaprawa
samopoziomujÈca
warstwa pïyt gipsowo-kartonowych, gipdziÊ podczas ukïadania kolejnych warstw
usuwaÊ, moĝsiatka stalowa
sowo-wïóknowych albo poszycie z desek
podïogowych (ta czÚĂÊ prac powinna byÊ wyna wymieniÊ
lub pïyt OSB.
konana przez fachowca);
tylko
podïogÚ.
folia budowlana
Izolacja. TÚ wastwÚ ukïada siÚ
pïytami styropianowymi – odmiany EPS
JeĂli stara konze styropianu, który chro100.
strukcja podïoni przed wnikaMoĝna teĝ najpierw wyrównaÊ przestrzenie
gi ma posïuĝyÊ
niem wilgoci i hamiÚdzy belkami 2–3 centymetrowÈ warstwÈ
jako podkïad
ïasem. W stropach
keramzytu, potem uïoĝyÊ pïyty styropianowe.
pod inne wydrewnianych styroPodkïad podïogowy moĝna wykonaÊ
koñczenie, zapian jest niewskazaw dwojaki sposób – jako:
miast desek leny, bo potÚguje efekt bÚwylewkÚ cementowÈ gruboĂci przynajpiej zastosowaÊ
izolacja akustyczna
(styropian)
benka podczas chodzenia po
mniej 4 cm – powinien to byÊ tzw. podkïad
pïyty OSB grupodïoĝe betonowe
stropie.
pïywajÈcy, czyli oddylatowany od Ăcian, np.
boĂci 22–25 mm
Warstwa w yrównawcza .
paskami styropianu gruboĂci 1–2 cm;
ïÈczone
na
styPrzekrój przez warstwy podïogi
Wykonuje siÚ jÈ z zapraw samopoziosuchy jastrych z pïyt gipsowo-wïóknokach klamerkamujÈcych, które ïatwo siÚ rozlewajÈ, dowych.
mi. Na takim podïoĝu moĝna uïoĝyÊ dowolkïadnie wypeïniajÈc wszelkie nierównoĂci.
Strop gÚstoĝebrowy lub monolityczny.
nÈ posadzkÚ.
NajczÚĂciej ma doĂÊ nierównÈ powierzchniÚ,
JeĂli podïoga z desek jest zniszczona, ale
Parkiet. JeĂli wymaga wymiany, trzeba oceniÊ
na której nie moĝna bezpoĂrednio ukïadaÊ porówna, moĝna takĝe uïoĝyÊ na niej podkïad
takĝe stan jego podkïadu, którym moĝe byÊ
sadzki. Po zerwaniu desek i usuniÚciu legaz pïyt gipsowo-wïóknowych, a na nim – pïytpodïoga z desek lub warstwy uïoĝone na strorów naleĝy w taki sposób wyrównaÊ podïoĝe,
ki ceramiczne. Pïyty gipsowo-wïóknowe majÈ
pie (na przykïad ĝelbetowym lub na belkach
aby nie obciÈĝyÊ stropu. Robi siÚ to podobnie
gruboĂÊ 25 mm i ïÈczy siÚ je na zakïad klejony
stalowych). Po latach uĝytkowania podkïad
jak przy wyrównaniu stropów na belkach stawzmocniony wkrÚtami.
moĝe byÊ zniszczony (wykonany z desek
– zbyt maïo sztywny, a cementowy – pokruszony) i wymagaÊ wymiany. RemontujÈc podïogÚ, naleĝy zachowaÊ taki sam poziom, jaki
byï dotychczas. Dopuszczalne sÈ jedynie
niewielkie odchylenia w granicach ± 2 cm:
gdy posadzka wypadnie nieco wyĝej, moĝna o tyle podciÈÊ drzwi.
Podïogi na legarach. Po ich rozebraniu zostaje 7–10 cm na nowÈ podïogÚ, a wiÚc w tej gruboĂci zmieszczÈ
siÚ podpodïogowe warstwy wyrówMaty izolujÈce z pianki poliuretanowej moĝna stosowaÊ pod panele i wykïadziny podïogowe jako warstwÚ
nujÈce czy izolacje akustyczne.
izolacji wyciszajÈcej
Posadzki na podkïadach cementowych lub gipsowych. JeĂli po zdemontowaniu
Przy okazji moĝna równieĝ poprawiÊ izolaGruboĂÊ warstwy
warstwa podkïadu wymaga wyrównania, moĝ- cyjnoĂÊ akustycznÈ stropu, ukïadajÈc miÚdzy
ocieplenia zaleĝy od
na zastosowaÊ tylko wylewkÚ cienkowarstwolegarami weïnÚ mineralnÈ, a w miejscach motego, gdzie ma byÊ ono
wÈ, gdyĝ zwykïy jastrych cementowy czy gipcowania pïyt OSB – podkïadki filcowe zaposowy nadmiernie podniósïby poziom podïoĝa.
biegajÈce skrzypieniu podïogi.
uïoĝone. W podïodze
Stropy na belkach stalowych. MogÈ mieÊ
na gruncie musi mieÊ
Na stropie
wypeïnienia z pïaskich pïyt ceglanych (stroco najmniej 6–10 cm
Modernizacja podïogi uïoĝonej na stropie zapy Kleina) lub z pïyt ïukowych murowanych
gruboĂci, a na stropie
leĝy przede wszystkim od jego konstrukcji.
z cegieï (stropy odcinkowe) albo z prefabrykomiÚdzy kondygnacjami
Strop drewniany. Nie moĝna wykonywaÊ
wanych pïyt ĝelbetowych. Wszystkie te stropy
na nim wylewek cementowych, dlatego trzemajÈ nierównÈ górnÈ powierzchniÚ, z której
ogrzewanymi wystarba odtworzyÊ pierwotny ukïad warstw, choÊ
wystajÈ stopki belek stalowych. Aby uïoĝyÊ na
czy 1 cm
moĝna do tego uĝyÊ innych materiaïów.
nich betonowy podkïad, trzeba najpierw wy-

Ile warstw
ma podïoga?
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lowych – podsypkÈ keramzytowÈ lub pïytami styropianowymi, a jeĂli wysokoĂÊ przestrzeni do wypeïnienia jest duĝa – powyĝej 5
cm – moĝna zastosowaÊ pïytki z betonu komórkowego. Przy okazji warto równieĝ dobrze wyciszyÊ strop: w tym celu na warstwie
z tych pïytek ukïada siÚ pïyty z elastycznego styropianu (tzw. akustycznego) gruboĂci
30 mm lub twardej weïny mineralnej gruboĂci 4 cm i na tÚ izolacjÚ wylewa siÚ jastrych
cementowy.

Na parterze
Podïogi parteru w domach bez podpiwniczenia ukïadane byïy dawniej na legarach
opartych na murowanych lub betonowych
sïupkach osadzonych w gruncie. Przestrzeñ
podpodïogowa byïa wentylowana przez
otwory umieszczone w cokole domu, dziÚki
czemu nie gromadziïa siÚ tam wilgoÊ, sprzyjajÈca niszczeniu drewnianych elementów.
Izolacja. Przy okazji remontu posadzki na
parterze starego domu warto uïoĝyÊ ocieplenie, a takĝe uzupeïniÊ brakujÈcÈ lub zniszczonÈ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ. Przed
uïoĝeniem izolacji trzeba usunÈÊ wszystkie
elementy podïogowe i utworzyÊ nowe
warstwy.
Po usuniÚciu sïupków i legarów w miejscu rozebranej podïogi utworzy siÚ przestrzeñ
siÚgajÈca 30–50 cm w dóï od jej poziomu.
Przestrzeñ tÈ powinna wypeïniÊ caïa konstrukcja nowej podïogi (ïÈcznie z wykoñczeniem), dlatego waĝne jest ustalenie gruboĂci
jej warstw, aby byïo wiadomo, jakÈ warstwÚ
gruntu trzeba wybraÊ w wewnÚtrznym obrysie Ăcian budynku.

listwa przypodïogowa

Wady i zalety konstrukcji podïóg
Na legarach

Na podkïadzie

+ moĝe byÊ ukïadana nawet na podïoĝu,

+ jej uïoĝenie jest stosunkowo maïo

które nie jest równe i twarde

pracochïonne

+ pozwala na wykonanie izolacji termicznej

+ jest tañsza niĝ inne konstrukcje

+ dobrze tïumi děwiÚki
+ nie obciÈĝa stropu (nie trzeba robiÊ
wylewek wyrównujÈcych)
– obniĝa wysokoĂÊ pomieszczenia

– prace muszÈ byÊ przeprowadzane na

– jej uïoĝenie jest pracochïonne

równym, twardym i suchym podïoĝu
– w mniejszym stopniu tïumi děwiÚki niĝ
podïoga na legarach

Warstwy ocieplonej podïogi na gruncie pokazano na rysunku poniĝej.
Podsypka z piasku lub pospóïki – 10–15 cm.
Powinno siÚ jÈ zagÚĂciÊ rÚcznie lub wibratorem (w starym domu uĝycie go jest jednak
doĂÊ ryzykowne – drgania mogÈ powodowaÊ
pÚkanie Ăcian).
Podkïad z chudego betonu (B10) – minimum 5 cm. Po jego lekkim stwardnieniu powierzchniÚ trzeba wyrównaÊ.
Izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej lub papy podkïadowej – 0,2 mm.
Powinna siÚgaÊ aĝ do izolacji poziomej na
Ăcianach fundamentowych (do wysokoĂci
przynajmniej 20 cm).
Izolacja termiczna z pïyt styropianowych – 10–15 cm. Pïyty warto uïoĝyÊ dwuwarstwowo w taki sposób, aby ich styki mijaïy siÚ w poszczególnych warstwach.
Jastrych cementowy z betonu B15 – co
najmniej 4 cm. Podkïad powinien byÊ pïy-

wajÈcy, to znaczy oddylatowany od Ăcian.
Warto go wzmocniÊ siatkÈ przeciwprÚĝnÈ.
Na tak przygotowanym podïoĝu moĝna
ukïadaÊ pïytki ceramiczne, parkiet, wykïadzinÚ lub inny materiaï wykoñczeniowy.
Uwaga! Pïytki ceramiczne moĝna przyklejaÊ
dopiero po 14 dniach, a posadzki drewniane
– gdy jastrych bÚdzie miaï wilgotnoĂÊ poniĝej 3% (sprawdza to specjalnym miernikiem
osoba ukïadajÈca parkiet).
Bardziej kïopotliwe jest uïoĝenie ocieplenia na betonowej podïodze na gruncie.
W domach budowanych kilkadziesiÈt lat
temu takie podïogi wykonywano czÚsto jako
wylewkÚ betonowÈ na warstwie ĝuĝla paleniskowego, który miaï sïuĝyÊ jako ocieplenie. Ze wzglÚdu na to, ĝe takie ocieplenie
jest bardzo maïo skuteczne, trzeba zwykle
usunÈÊ wszystkie warstwy takiej podïogi
i uïoĝyÊ nowe w taki sam sposób, jak wykonano je przy podïodze na legarach.

posadzka
posadzka
wylewka
samopoziomujÈca

podkïad cementowy
listwa przypodïogowa

polietylenowa taĂma
brzegowa grub. 1 cm

wylewka podkïadu
izolacja termiczna
(styropian
grub. 10 cm)

folia budowlana
grub. 0,2 mm
szczelina dylatacyjna
wypeïniona styropianem

izolacja
przeciwwilgociowa
(folia budowlana
grub. 0,2 mm)

strop ĝelbetowy

wylewka betonowa
grub. 5–10 cm
piasek ubity
warstwowo jako
podsypka
Warstwy podïogi betonowej na gruncie
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izolacja akustyczna
(weïna mineralna)

Warstwy podïogi betonowej na kondygnacji

Naprawa podïogi

Modernizacja
podïogi drewnianej

fot. Barlinek

JeĂli podïoga nie wyglÈda ěle, elementy nie
sÈ odksztaïcone i dobrze przylegajÈ do podïoĝa,
moĝe okazaÊ siÚ, ĝe wymiana jej na nowÈ nie jest
konieczna. OdnowiÊ wystarczy tylko wierzchniÈ warstwÚ – posadzkÚ. Parkiet najlepiej wyszlifowaÊ, ale moĝna to zrobiÊ tylko wtedy, gdy
jego górna warstwa ma ponad 4 mm gruboĂci.
Aby podïoga ïadnie wyglÈdaïa przez dïugi czas,
warto tÚ czynnoĂÊ powtórzyÊ po 5–10 latach.
Parkiet cyklinuje siÚ czterokrotnie, a posadzkÚ
z desek trzykrotnie. Najlepiej nie wykonywaÊ
tego samodzielnie, tylko zwróciÊ siÚ o pomoc
do sprawdzonego parkieciarza. WycyklinowanÈ
posadzkÚ trzeba odkurzyÊ, polakierowaÊ lub pokryÊ woskiem albo olejem.
Uwaga! Paneli laminowanych nie moĝna odnawiaÊ.

UkïadajÈc podïogÚ z desek, naleĝy pamiÚtaÊ o tym, by przy Ăcianie zostawiÊ 1–2 centymetrowÈ
szczelinÚ dylatacyjnÈ

fot. Lentex

Problematyczne jest takĝe ukïadanie pïytek
ceramicznych, gdyĝ drewno „pracuje” podczas zmian wilgotnoĂci, a to moĝe doprowadziÊ do ich odspajania. Niektórzy producenci
klejów do ceramiki dopuszczajÈ uïoĝenie pïytek na podkïadzie z drewna pod warunkiem
zastosowania dodatkowej warstwy zaprawy
klejowej zbrojonej siatkÈ z wïókna szklanego.
Posadzka z pïytek ceramicznych. Do wyrównania takiego podkïadu uĝywa siÚ cienkowarstwowych zapraw samorozlewnych.
Pojedyncze zagïÚbienia szpachluje siÚ zapra-

Wykïadziny elastyczne to jeden z najtañszych i najszybszych sposobów wykoñczenia posadzki. MogÈ
byÊ stosowane we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych

Czasami stan podïogi jest na tyle dobry, ĝe
nie wymaga ona demontowania. JeĂli jest
równa, stabilna, nie skrzypi, nie widaÊ
w niej szpar, a elementy drewniane sÈ zdrowe – bez Ăladów grzybów czy pleĂni – nowÈ
posadzkÚ moĝna poïoĝyÊ na starÈ. Na takich
starych, ale zdrowych posadzkach moĝna
uïoĝyÊ kaĝdy materiaï podïogowy, jeĂli tylko
nie spowoduje to nadmiernego podniesienia poziomu posadzki. Gdy nierównoĂci sÈ
niewielkie i wystÚpujÈ na ograniczonej powierzchni, moĝna równieĝ spróbowaÊ wyrównaÊ starÈ podïogÚ.

Podïoga z desek lub parkiet. Wyrównuje siÚ
je przez cyklinowanie, które jednoczeĂnie
usuwa warstwy farby, lakieru oraz pasty do
podïóg. WiÚksze zagïÚbienia wyrównuje siÚ
szpachlówkÈ. Na tak przygotowanej podïodze moĝna uïoĝyÊ panele podïogowe, przykleiÊ nowy parkiet lub mozaikÚ, a takĝe rozïoĝyÊ wykïadzinÚ dywanowÈ.
Uwaga! Na drewnianych podïogach niewskazane jest stosowanie wykïadzin z PVC: utworzona z nich paroszczelna powïoka uniemoĝliwiaïaby odparowanie zawilgoceñ.
Wierzchnia warstwa paneli drewnianych jest
fabrycznie wykoñczona, dlatego nie wymaga
szlifowania i lakierowania

fot. Baltic Wood

Nowa posadzka
na starej podïodze
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Jak pielÚgnowaÊ posadzki?

Klasy paneli

Olejowane i woskowane trzeba pielÚgnowaÊ specjalnymi

KL.21 / AC2 – podïogi oznaczone takim symbolem mogÈ
zostaÊ uïoĝone tylko w sïabo uĝytkowanych pomieszczeniach

pïynami polimerowymi lub preparatem olejowo-woskowym,

mieszkalnych, np. w sypialniach.

który nakïada siÚ w prosty sposób szmatkÈ. Tak wykoñczone

KL.22 / AC2 – podïogi przeznaczone do Ărednio uĝytkowanych

posadzki powinno siÚ czyĂcic bez uĝycia wody.
Lakierowane najlepiej pielÚgnowaÊ Ărodkami zalecanymi

pomieszczeñ mieszkalnych (sypialnie, pokoje dzienne).
KL.23 / AC3 – podïogi przeznaczone do intensywnie uĝytkowanych

przez producenta lakieru, moĝna teĝ zmywaÊ je wodÈ z dodat-

pomieszczeñ mieszkalnych (przedpokoje, pokoje dzienne).

kiem preparatu do mycia drewna.

wÈ wyrównujÈcÈ, a wybrzuszenia szlifuje.
WystajÈce pïytki moĝna teĝ odkuÊ, a zagïÚbienie wyrównaÊ zaprawÈ. Na takim podïoĝu moĝna ukïadaÊ wszystkie rodzaje materiaïów podïogowych.
Podïogi z PVC. Zarówno bezpoĂrednio na
pïytkach, jak i na wykïadzinie rulonowej
moĝna uïoĝyÊ panele podïogowe, natomiast
pod inne rodzaje posadzek wykïadzinÚ
trzeba zerwaÊ, usunÈÊ resztki kleju i wyrównaÊ podïoĝe.
Panele podïogowe. NajczÚĂciej moĝna je bez
problemu usunÈÊ i w ich miejsce uïoĝyÊ dowolnÈ posadzkÚ. A jeĂli zdemontowane panele

remontowych i modernizacyjnych trzeba dodatkowo sprawdziÊ, czy wybranÈ posadzkÚ
da siÚ uïoĝyÊ na istniejÈcym podïoĝu.
Pïytki ceramiczne – najlepiej ukïadaÊ na jastrychu cementowym, którego powierzchniÚ
trzeba najpierw zagruntowaÊ. JeĂli podïoga nie
ma izolacji przeciwwodnej, moĝna jÈ utworzyÊ
z tzw. pïynnej folii i przyklejaÊ pïytki dopiero po jej wyschniÚciu. FoliÚ ukïada siÚ bezpoĂrednio pod zaprawÚ klejowÈ. Do mocowania
pïytek najlepiej uĝyÊ kleju elastycznego.
Panele laminowane – praktycznie moĝna ukïadaÊ na kaĝdym równym podïoĝu jako podïogÚ pïywajÈcÈ, swobodnie le-

ĝÈcÈ na warstwie z elastycznej pianki bÈdě
maty. Obecnie produkowane sÈ gïównie panele do ïÈczenia na zatrzask, bez uĝycia kleju. Ukïadanie takich paneli jest bardzo proste: moĝna to zrobiÊ samodzielnie.
Parkiet, deski warstwowe, mozaika – moĝna przyklejaÊ na nastÚpujÈcych podïoĝach:
suchych jastrychach cementowych o wilgotnoĂci nie wiÚkszej niĝ 3%;
podkïadach z pïyt wiórowych;
podkïadach z pïyt OSB;
suchych jastrychach gipsowych.
Uwaga! ¿adne zastÚpcze materiaïy klejÈce
nie zapewniajÈ wïaĂciwego zamocowania.
3

2

1

Pod stopami
metal i szkïo
Z materiaïów tych wykonuje siÚ oryginalne i piÚkne posadzki.
Metalowe. Na posadzki stosuje siÚ blachy stalowe lub aluminiowe (blacha cynkowa jest
za miÚkka). Arkusze blachy moĝna uïoĝyÊ na podïodze drewnianej lub podïoĝu betonowym

Przygotowanie podïoĝa
– szlifowanie pïyty OSB

Naïoĝenie zaprawy klejowej
na pïyty OSB

Wyrównanie zaprawy klejowej
przed uïoĝeniem pïytek

nitami. Moĝna je takĝe przykleiÊ. Niestety posadzki metalo-

5

4

Kolejne etapy ukïadania pïytek
ceramicznych na pïytach OSB

– z mocowaniem Ărubami lub

we sÈ zimne, twarde i nieodporne na dziaïanie czynników
chemicznych.

sÈ w dobrym stanie – moĝna je ponownie uïoĝyÊ w innym pomieszczeniu (np. panelami z salonu wykoñczyÊ podïogÚ na poddaszu).

Szkïo. Zastosowane na póïpiÚtrach lub wyĝszych kondygnacjach, powiÚkszÈ optycznie
przestrzeñ. W domach jedno-

Co na czym ukïadaÊ?
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rodzinnych spotyka siÚ je jednak rzadko: szklane posadzki
sÈ drogie, a materiaï potrzebny do ich wykonania – trudny
Przyklejanie pïytek ceramicznych
do podïoĝa

fot. Henkel

PosadzkÚ dobieramy przede
wszystkim zaleĝnie od przeznaczenia pomieszczenia, od którego
zaleĝÈ intensywnoĂÊ jej uĝytkoRównomierne rozprowadzenie
wania, naraĝenie na wilgoÊ i rozaprawy klejowej na pïytce
ceramicznej
dzaj zanieczyszczeñ. W pracach

w obróbce.

fot. Sklepy Komfort

Remont/Modernizacja

Sposoby na prawidïowe uïoĝenie (dociĂniÚcie) paneli

Przed naïoĝeniem kleju podïoĝe trzeba odkurzyÊ i zagruntowaÊ preparatem wchodzÈcym w skïad zestawu do przyklejania parkietów. Klej najïatwiej rozprowadziÊ waïkiem
na dïugim trzonku na takiej powierzchni,
aby zdÈĝyÊ z uïoĝeniem posadzki przed jego
stwardnieniem. Parkiet i mozaikÚ po przyklejeniu wyrównuje siÚ przez cyklinowanie,
a na koniec pokrywa lakierem lub woskiem.
Podïóg z desek warstwowych nie szlifuje
siÚ, poniewaĝ sÈ one wykoñczone juĝ w proce-

INFO RYNEK

sie produkcji. Ukïada siÚ z nich podïogÚ pïywajÈcÈ na elastycznym podkïadzie.
Wykïadziny – wymagajÈ bardzo równego
i gïadkiego podïoĝa, bo inaczej wszelkie nierównoĂci bÚdÈ widoczne i odczuwalne
w czasie chodzenia, zwïaszcza spod cienkich
wykïadzin z PVC. Najlepsze podkïady pod
takie wykoñczenie to: wylewka samopoziomujÈca, pïyty gipsowo-wïóknowe oraz OSB.
Zaleĝnie od powierzchni pomieszczenia i intensywnoĂci ruchu wykïadziny

ukïada siÚ bez przyklejania lub przykleja na
caïej powierzchni albo pasmowo. Moĝna je
takĝe napinaÊ, dziÚki temu wykïadzina siÚ
nie faïduje, ale ten sposób ukïadania jest drogi
i wymaga uĝycia specjalistycznego sprzÚtu.
SzerokoĂÊ wykïadzin naleĝy tak dobieraÊ,
aby pokryïy one caïÈ powierzchniÚ pomieszczenia bez ïÈczenia wzdïuĝ. JeĂli nie jest
to moĝliwe, poïÈczenia powinny wypadaÊ
w miejscach najmniej widocznych, z dala
od czÚsto uczÚszczanych szlaków.

Ile kosztuje podïoga?
NA STROPIE BETONOWYM

NA GRUNCIE
polietylenowa taĂma 1 cm: ok. 5 zï/m
wylewka samopoziomujÈca: ok. 3 zï/kg
(zuĝycie ok. 1,7 kg/m², dotyczy warstwy grub.
1 mm) stosowana w przypadku wadliwego
wykonania podkïadu
wylewka podkïadowa grub. 5 cm:
ok. 15–25 zï/m2
styropian grub. 10 cm: 20–25 zï/m2
folia budowlana grub. 0,2 mm: 2–3 zï/m2
wylewka betonowa: 25–35 zï/m2
podsypka (piasek, ĝwir): 7–15 zï/m2

podkïad cementowy: 15–25 zï/m2
folia budowlana grub. 0,2 mm: 2–3 zï/m2
weïna mineralna grub. 40 mm: 9–15 zï/m2
materiaïy: 26–43 zï/m2
robocizna: 30–40 zï/m2
caïkowity koszt: 56–83 zï/m2

materiaïy: 77–111 zï/m2
robocizna: 50–70 zï/m2
caïkowity koszt: 127–181 zï/m2

NA LEGARACH

NA STROPIE DREWNIANYM

pïyta OSB grub. 22 mm: ok.30–50 zï/m2
legary sosnowe: 5–7 zï/m2
weïna mineralna grub. 40 mm: 9–15 zï/m2
folia paroizolacyjna: ok. 2–3 zï/m2

miÚkka pïyta pilĂniowa: ok. 5–7 zï/m2
pïyta OSB grub. 22 mm: ok. 30–50 zï/m2
folia paroizolacyjna: ok. 2–3 zï/m2
materiaïy: 37–60 zï/m2
robocizna: 15–20 zï/m2
caïkowity koszt: 52–80 zï/m2

materiaïy: 46–75 zï/m2
robocizna: 20–30 zï/m2
caïkowity koszt: 66–105 zï/m2

Cyklinowanie: 15–50 zï/m2
Lakierowanie, olejowanie: 2–8 zï/m2
Ukïadanie parkietu i paneli: 20–35 zï/m2

Ukïadanie wykïadzin dywanowych i z PVC: 15–20 zï/m2
Ukïadanie pïytek ceramicznych: 15–50 zï/m2
Demontaĝ starej posadzki: 15–20 zï/m2

PRZYDATNE ADRESY
BALTIC WOOD
BARLINEK
HENKEL

013 445 84 01
041 333 11 11
022 565 60 00

www.balticfloor.com.pl
www.barlinek.com.pl
www.henkel.pl

KOMFORT
LENTEX
MAXIT

091 482 20 00
034 351 56 00
022 701 55 60

www.komfort.pl
www.lentex.pl
www.maxit.pl

– c e ny b r u t to –
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