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TEMAT 
NUMERU
DOM PRZYJAZNY
ALERGIKOWI

Œciany i pod³ogi

Dom alergika powinien byæ nie tylko sterylnie czysty, ale te¿ wolny od substancji uczulaj¹-
cych. Nie wystarczy go wiêc systematycznie sprz¹taæ, ale przedtem trzeba odpowiednio go
zbudowaæ i wykoñczyæ zdrowymi materia³ami. Materia³om budowlanym i wykoñczeniowym
stawia siê coraz ostrzejsze wymagania bezpieczeñstwa dla zdrowia, z drugiej strony – dziêki
rozwojowi nauk medycznych – z ka¿dym rokiem wiemy lepiej, co mo¿e szkodziæ alergikom,
dlatego zbudowanie domu przyjaznego dla takich osób jest coraz ³atwiejsze.

Sciany i podlogi_ostatnia_do druku.qxd  2008-01-10  14:33  Page 140



Œciany i pod³ogi

Mog¹ to byæ substancje i materia³y organicz-
ne, a tak¿e ró¿ne zwi¹zki chemiczne – w far-
bach, lakierach, klejach, tapetach i ró¿nego
rodzaju wyk³adzinach pod³ogowych. Na nie-
których powierzchniach (np. tynkach faktu-
rowych, dywanach, wyk³adzinach, meblach
tapicerowanych) szybciej osadza siê kurz
i trudno jest go z takich miejsc skutecznie
usun¹æ. Dlatego trzeba uwa¿aæ, co zawieraj¹
materia³y kupowane do wykañczania domu –
niektóre podra¿niaj¹ce substancje mog¹ byæ
groŸne tylko przez jakiœ czas, inne bêd¹ za-
gro¿eniem trwa³ym. 

Nie wystarczy wykoñczyæ dom materia³a-
mi uwa¿anymi za bezpieczne dla alergika
(np. drewnem, korkiem, szk³em, kamieniem,
p³ytkami ceramicznymi), trzeba jeszcze
sprawdziæ, czy szkodliwych substancji nie
zawieraj¹ preparaty do ich mocowania lub
konserwacji. Oczywiœcie alergicy nie powin-
ni wykonywaæ prac z substancjami dra¿ni¹-
cymi, a jeœli nie da siê tego unikn¹æ, ka¿dy –
nie tylko alergik – powinien podczas takich
robót zadbaæ o w³asn¹ ochronê: pamiêtaæ
o wietrzeniu pomieszczeñ, oczy os³aniaæ
okularami, usta oraz nos – mask¹ i pracowaæ
w kombinezonie i rêkawicach. Podczas sto-
sowania jakichkolwiek preparatów chemicz-

nych nale¿y te¿ bezwzglêdnie przestrzegaæ
zaleceñ bezpieczeñstwa podanych przez pro-
ducenta.

Pod stopami alergika
Pod³oga w domu alergika musi spe³niaæ dwa
warunki – musi byæ g³adka, ¿eby nie przywie-
ra³y do niej zbyt ³atwo kurz i brud oraz musi
byæ odporna na zmywanie.

Deski pod³ogowe, parkiet i panele

W pod³ogach i posadzkach drewnianych dla
alergików najwiêkszym zagro¿eniem jest nie
samo drewno, ale substancja, któr¹ s¹ pokryte.
Bez zabezpieczenia lakierem lub woskiem po-
sadzki drewniane szybko trac¹ piêkny wygl¹d,
bo ³atwo wnika w nie brud. Tymczasem w pre-
paratach ochronnych, nawet tych wodoroz-
cieñczalnych, s¹ ¿ywice naturalne lub synte-
tyczne oraz ró¿ne zwi¹zki chemiczne, które
mog¹ byæ dla alergików szkodliwe. Nawet wo-
ski do pod³óg, zawieraj¹ce tylko naturalne
sk³adniki, mog¹ zawieraæ silne alergeny.

Panele uk³ada siê szybko i ³atwo – nie-
które mo¿na ³¹czyæ tylko na pióro i wpust
bez u¿ywania klejów. S¹ wykoñczone fa-
brycznie, wiêc nie trzeba ju¿ ich lakiero-
waæ. Dziêki temu, ¿e s¹ odporne na wycie-

ranie na mokro, mo¿na je oczyœciæ bez
wzbijania kurzu. Trzeba jednak pamiêtaæ,
¿e panele z tworzyw sztucznych mog¹ za-
wieraæ formaldehyd.

Wyk³adziny elastyczne

Wyk³adziny winylowe (z PVC) kojarzone
s¹ najczêœciej z kuchni¹ i przedpokojem,
choæ nadaj¹ siê równie¿ do pozosta³ych
pomieszczeñ. Wyk³adziny te produkowane
s¹ w ró¿nych wzorach imituj¹cych parkiet
drewniany lub posadzki z kamienia. Do-
piero po bli¿szym przyjrzeniu siê mo¿na
rozpoznaæ, ¿e nie jest to naturalna posadz-
ka drewniana czy kamienna. Pod³oga z ta-
kim wykoñczeniem nie ch³onie kurzu ani
nie sprzyja rozwojowi mikroorganizmów,
³atwo j¹ te¿ utrzymaæ w czystoœci – œciera-
j¹c na mokro.

Naj³atwiej dbaæ o czystoœæ wyk³adzin z lino-

leum, produkowanych na bazie oleju lnianego,
m¹czki drzewnej i ¿ywic naturalnych, a bar-
wionych pigmentami. Do linoleum nie przy-
wieraj¹ trwale ¿adne zanieczyszczenia ani mi-
kroorganizmy, poniewa¿ ma ono odpowiednie
w³aœciwoœci elektrostatyczne. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, ¿e nowe wyk³adziny z PVC i lino-
leum maj¹ mocny zapach, który dla osób wra¿-
liwych mo¿e byæ dra¿ni¹cy.

P³ytki ceramiczne i kamienne

W polskim klimacie pod³oga z p³ytek ceramicz-
nych i kamienia sprawia wra¿enie zimnej,
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Jeœli koniecznie chcemy mieæ wyk³adzinê w salonie, to najlepiej wybraæ z tworzywa sztucznego na pod³o¿u z filcu lub juty

Alergeny mog¹ zagra¿aæ zarówno na etapie 

budowy i wykañczania domu, jak i jego u¿ytkowania
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wiêc chodzenie po niej boso nie jest przy-
jemne – chyba ¿e zastosowano pod ni¹
ogrzewanie pod³ogowe. Z drugiej strony –
posadzki takie szczególnie ³atwo siê myje.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w spoinach
miêdzy p³ytkami ³atwo rozwijaj¹ siê grzyby
i pleœnie. 
Aby temu zapobiec, mo¿na zabezpieczyæ
spoiny specjalnymi preparatami, które chro-
ni¹ przed wnikaniem wilgoci i maj¹ dzia³a-
nie grzybobójcze. Innym rozwi¹zaniem jest
zastosowanie p³ytek do uk³adania na styk,
czyli bez spoin.

P³ytki korkowe

Posadzki z p³ytek korkowych ³¹cz¹ w sobie
zalety ró¿nych materia³ów do wykañczania

pod³óg. Korek jest naturalnie odporny na
wilgoæ, grzyby, pleœnie i inne mikroorga-
nizmy. Podobnie jak wyk³adziny z lino-
leum, ma dobre w³aœciwoœci elektrosta-
tyczne, dziêki czemu nie przyci¹ga kurzu. 
W przeciwieñstwie do p³ytek kamiennych
czy ceramicznych jest przyjemny w doty-
ku, nawet bez ogrzewania pod³ogowego.
Posadzki z p³ytek korkowych mo¿na te¿
œcieraæ na mokro, poniewa¿ s¹ fabrycznie
impregnowane lakierem lub woskiem. 
Posadzki z korka s¹ jednoczeœnie bardzo
twarde i elastyczne. Grube p³ytki korkowe
s¹ twardsze od parkietów z gatunków
drewna uznawanych za bardzo twarde. 
Po takiej pod³odze mo¿na chodziæ nawet
w butach na szpilkach, nie uszkadzaj¹c jej.

Wyk³adziny dywanowe 

W wyk³adzinach dywanowych ³atwo gromadzi
siê kurz, co sprzyja rozwojowi roztoczy. Jeœli
w domu, w którym mieszka alergik, ma znaleŸæ
siê wyk³adzina dywanowa, nie powinna byæ
wykonana z naturalnych w³ókien, na przyk³ad
we³ny, poniewa¿ s¹ one noœnikami alergenów –
lepsze bêd¹ te ze sztucznych tworzyw. Nie na-
le¿y równie¿ stosowaæ wyk³adzin syntetycz-
nych poliestrowych na piance, bo mog¹ zawie-
raæ formaldehyd, który ulatnia siê jeszcze przez
kilka miesiêcy od u³o¿enia wyk³adziny – za-
miast nich lepiej zastosowaæ wyk³adzinê na ju-
cie lub filcu. GroŸne dla alergików s¹ odchody
roztoczy, dlatego pokrycie wyk³adziny œrod-
kiem, który niszczy tylko mikroorganizmy, nie
zawsze bêdzie skuteczne.

Praktycznie jedynym sposobem na sprz¹ta-
nie wyk³adzin jest ich odkurzanie i trzepa-
nie. Kurz i roztocza gromadz¹ siê nie tylko na
powierzchni, ale równie¿ g³êbiej miêdzy
w³óknami. Dlatego odkurzacz powinien mieæ
bardzo du¿¹ si³ê ss¹c¹, ale najlepsze do
czyszczenia wyk³adzin s¹ odkurzacze z funk-
cj¹ trzepania i prania, a do tego – skutecznie
filtruj¹ powietrze, na przyk³ad za pomoc¹ fil-
tru HEPA. Jeszcze lepszym rozwi¹zaniem jest
zainstalowanie centralnego odkurzacza, któ-
ry wyrzuca zanieczyszczone powietrze poza
budynek, dziêki czemu nie wzbija kurzu
w sprz¹tanych wnêtrzach i mo¿na do niego
dokupiæ koñcówki do zbierania kurzu ze
wszystkich powierzchni, nawet nietypowych
dla tradycyjnego odkurzacza.

Do prania wyk³adzin czy dywanów nie nale-
¿y u¿ywaæ du¿ej iloœci wody, poniewa¿ zwiêk-
szenie ich wilgotnoœci sprzyja rozwojowi rozto-
czy i pleœni. Mo¿na kupiæ wyk³adziny fabrycz-
nie pokryte pow³ok¹ przeciwdzia³aj¹c¹ brudze-

BUDUJEMY DOM 1-2/2008142

Pod³oga z p³ytek ceramicznych jest szczególnie polecana dla alergików, poniewa¿  bardzo ³atwo
j¹ siê myje
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Posadzki z p³ytek korkowych mo¿na te¿ œcieraæ na mokro, poniewa¿ s¹ fabrycznie impregnowane 
lakierem lub woskiem
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Grube p³ytki korkowe s¹ twardsze od parkietów

z gatunków drewna uznawanych za bardzo twarde

Dobrym rozwi¹zaniem jest wykoñczenie pod³ogi 
panelami i u³o¿enie na niej jedynie ma³ego dywanu
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niu siê, dziêki której kurz i roztocza nie wnika-
j¹ wg³¹b wyk³adziny i ³atwiej je usun¹æ odku-
rzaczem.

Wyk³adziny i dywany w domu alergika trze-
ba systematyczni i dok³adnie czyœciæ, dlatego
najlepszym rozwi¹zaniem jest wykoñczenie
pod³ogi na g³adko lub po³o¿enie jedynie nie-
wielkich dywanów i chodników, które ³atwo
bêdzie trzepaæ.

Na œcianach
Dla alergika wa¿ne jest, jakim materia³em po-
kryte s¹ œciany. Nie chodzi jednak wy³¹cznie
o sk³ad chemiczny, ale równie¿ o fakturê:
najlepiej, jeœli s¹ g³adkie, poniewa¿ utrudnia
to osadzanie siê kurzu i u³atwia sprz¹tanie.
Równie wa¿ne jest, by mo¿na je by³o czyœciæ
na mokro.

Farby

Wiêkszoœæ obecnie produkowanych farb
przeznaczonych do malowania wnêtrz jest
bezpieczna dla alergików. W nowocze-
snych farbach nie ma agresywnych roz-
puszczalników, bo w wiêkszoœci s¹ wodo-
rozcieñczalne.

Niektórzy producenci staraj¹ siê zmniej-
szyæ zawartoœæ substancji uczulaj¹cych
w farbach. Czêœæ z tych farb oznaczona jest
znakiem Polskiego Towarzystwa Alergolo-
gicznego lub Znakiem Bezpieczeñstwa E.
Farby o zmniejszonej zawartoœci alergenów
produkowane w Niemczech i Skandynawii
sygnowane s¹ znakiem B³êkitnego Anio³a.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e alergik mo¿e
byæ uczulony niemal na ka¿d¹ substancjê,
dlatego nawet te oznaczenia nie daj¹ stu-
procentowej gwarancji, ¿e nie wywo³aj¹
objawów uczulenia.

Wodorozcieñczalne emulsje do malowa-
nia œcian produkowane s¹ na bazie akrylu,
winylu lub lateksu. Tworz¹ bardzo trwa³e
pow³oki odporne na zmywanie (równie¿
z dodatkiem œrodków czyszcz¹cych). Do-
datkow¹ ich zalet¹ jest paroprzepuszczal-
noœæ, dziêki której nie utrudniaj¹ wch³a-
niania i oddawania przez œciany wilgoci.
Farby te nie maj¹ intensywnego zapachu
i szybko schn¹, zatem niezbyt d³ugo emitu-
j¹ szkodliwe substancje chemiczne, jeœli
takowe zawieraj¹. Aby na pewno pozbyæ
siê ich z domu, pomieszczenia malowane
nale¿y intensywnie wietrzyæ nawet przez
48 godzin.

Œciany pokryte drewnem mo¿na równie¿
malowaæ farbami wodorozcieñczalnymi,
a nie tradycyjnymi farbami do drewna, któ-
rych rozcieñczalnikiem bywa czêsto ben-
zyna lakowa – jej toksyczne opary wydzie-
lane s¹ jeszcze d³ugo po malowaniu.

Tapety

Dawniej pokrycie œcian tapetami sprzyja³o roz-
wojowi grzybów i pleœni. Wspó³czesne tapety
s¹ trwalsze i odporniejsze  na wilgoæ. Dla bez-
pieczeñstwa alergika du¿e znaczenia ma nie
tylko to, z czego wyprodukowano tapety, ale
jak je przyklejono do œciany. Drobnoustroje

mog¹ pojawiæ siê bowiem tak¿e pod nieprawi-
d³owo przyklejon¹ tapet¹. Dotyczy to zw³asz-
cza pomieszczeñ Ÿle wentylowanych i o du¿ej
wilgotnoœci. Nale¿y zatem zadbaæ o to, by nie
przekracza³a ona 60%, aby nie wytworzy³ siê
mikroklimat korzystny dla grzybów i pleœni.

W tapetach nie powinno byæ ¿adnych uszko-
dzeñ i przerw materia³u. Przyklejaæ je nale¿y
bardzo starannie, tak by z czasem siê nie odkle-
i³y. Kleje do tapet bywaj¹ czasem wzbogacone
substancjami o w³aœciwoœciach grzybobójczych
oraz hamuj¹cych rozwój pleœni. Równie¿ same
tapety mog¹ byæ nas¹czone preparatem unie-
mo¿liwiaj¹cym rozwój bakterii i grzybów. Niek-
tóre kleje zawieraj¹ karboksymetylocelulozê, na
któr¹ osoba wra¿liwa mo¿e zareagowaæ kontak-
towym zapalaniem skóry: kto obawia siê takiej
reakcji, powinien pracowaæ w rêkawiczkach.

Drewno

Boazeria z naturalnego drewna wymaga po-
lakierowania, aby mo¿na j¹ by³o wycieraæ

Wykoñczenie œcian na g³adko u³atwia ich sprz¹tanie i utrudnia  osadzanie siê kurzu  

Najbezpieczniejsze s¹ tapety zmywalne 
i papierowe
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Sezonowanie
Znamy ponad 40 000 zwi¹zków, które

mog¹ wywo³aæ reakcje alergiczne. Czêœæ

z nich to zwi¹zki chemiczne bêd¹ce sk³ad-

nikami materia³ów budowlanych i wy-

koñczeniowych: to one s¹ Ÿród³em wiêk-

szoœci zagro¿eñ – na przyk³ad w trakcie

uk³adania wyk³adzin. Dla pe³nego bez-

pieczeñstwa wykañczane wnêtrza mog¹

potrzebowaæ odpowiednio d³ugiego se-

zonowania, zanim mo¿na bêdzie w nich

zamieszkaæ. Nale¿y przestrzegaæ okresów

karencji podawanych przez producentów.
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na mokro bez obawy, ¿e wch³onie wilgoæ.
Boazerie z fornirowanych p³yt wiórowych,

sklejek lub p³yt pilœniowych zawieraj¹ czê-
sto kleje wydzielaj¹ce formaldehyd i inne
substancje szkodliwe nie tylko dla alergików,
ale i dla zdrowych. Dlatego w domu alergika
najlepiej zrezygnowaæ ze œcian pokrytych
materia³ami drewnopochodnymi.

Korek

Alternatyw¹ dla boazerii s¹ p³yty lub tapety
z korka, który nie wch³ania wilgoci i jest
odporny na rozwój mikroorganizmów. 
Takie œciany (fabrycznie zaimpregnowane
woskiem lub lakierem) nadaj¹ siê do czysz-
czenia na mokro. A nie bêdzie to trudne,

gdy¿ w³aœciwoœci antystatyczne korka nie
sprzyjaj¹ przyci¹ganiu kurzu. Wykoñczenia
z korka oddychaj¹ podobnie jak te pokryte
paroprzepuszczalnymi farbami, a wiêc za-
pewniaj¹ dobry mikroklimat w pomieszcze-
niach.

P³ytki ceramiczne i kamienne

Jako materia³ wykoñczeniowy na œciany
spe³niaj¹ wszelkie wymagania bezpieczeñ-
stwa dla alergików, ale wykoñczenie takie
stosuje siê przede wszystkim w kuchniach,
³azienkach i ewentualnie w pomieszcze-
niach gospodarczych. W pokojach dzien-
nych obudowuje siê nimi niekiedy jedynie
kominki.

Aby alergik móg³ siê cieszyæ kolorow¹ tapet¹, musi byæ ona przyklejona starannie i bez uszkodzeñ

- ceny brutto -

W i ê 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 ³ 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 !

INFO RYNEK 

farby

wodorozcieñczalna: od 8 z³/1 l 
(zu¿ycie do 10 m2)
tapety

zmywalne: od 10 z³/m2

aseptyczne: od 16 z³/m2

ok³adziny korkowe: od 30 z³/m2

p³yty

g-k zwyk³e (GKB): ok. 5 z³/m2

g-k ognioochronne (GKF): ok. 8 z³/m2

g-k wodoodporne (GKBI): ok. 9 z³/m2

g-k ognioochronne 
i wodoodporne (GKFI): ok. 11 z³/m2

g-w: ok. 35 z³/m2

panele laminowane

zwyk³e: od 18 z³/m2

z nadrukiem fotograficznym: ok. 370 z³/m2

panele drewniane

z drewna krajowego: od 75 z³/m2

z drewna egzotycznego: od 90 z³/m2

panele z korka

z warstw¹ linoleum: od 70 z³/m2

lakierowane: od 80 z³/m2

winylowane: od 120 z³/m2

warstwowe: od 165 z³/m2

parkiet

z drewna krajowego: od 35 z³/m2

z drewna egzotycznego: od 70 z³/m2

korkowy: od 90 z³/m2

p³ytki kamienne

terakota: od 18 z³/m2

gres: od 20 z³/m2

marmur: od 110 z³/m2

³upek: od 135 z³/m2

granit: od 200 z³/m2

trawertyn: od 230 z³/m2

wyk³adziny

winylowe (PVC): od 27 z³/m2

linoleum: od 43 z³/m2

ile kosztuj¹ ok³adziny œcienne?

-u³o¿enie paneli pod³ogowych: ok. 15-30 z³/m2

-u³o¿enie parkietu: ok. 25-40 z³/m2

-u³o¿enie mozaiki: ok. 30-40 z³/m2

-u³o¿enie desek: ok. 17-28 z³/m2

-przybicie listew pod³ogowych: ok. 6 z³/m.b.
-cyklinowanie: ok. 20-25 z³/m2

-dwukrotne lakierowanie: ok. 5-15 z³/m2

-u³o¿enie pod³ogi na legarach: ok. 65-100 z³/m2

-u³o¿enie wyk³adzin: ok. 16-25 z³/m2

-zerwanie starych p³ytek ceramicznych: 
ok. 17 z³/m2

-u³o¿enie p³ytek ceramicznych: 
ok. 25-57 z³/m2

-zerwanie starego pod³o¿a i u³o¿enie nowego:
ok. 15-30 z³/m2

robocizna

ile kosztuj¹ ok³adziny pod³ogowe?
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