TWÓJ DOM TWOJE PIENIkDZE

Posadzki

Od wykoñczenia posadzki zaleĝy styl, klimat i funkcjonalnoĂÊ pomieszczenia. Nieodpowiednie meble ïatwo zmieniÊ, wymiana posadzek jest znacznie bardziej skomplikowana, wiÚc swoje wybory warto dobrze przemyĂleÊ.
Kiedy w nowo budowanym domu moĝna juĝ ukïadaÊ posadzki
drewniane?
Z ukïadaniem drewnianych posadzek w nowym domu nie warto siÚ
spieszyÊ: prace moĝna rozpoczÈÊ, gdy wilgotnoĂÊ powietrza w domu
wynosi okoïo 60%. WczeĂniej trzeba zatem zakoñczyÊ wszystkie mokre prace, ïÈcznie z ukïadaniem glazury i terakoty. Dom powinien
byÊ juĝ ogrzewany, a Ăciany, stropy i tynki suche – inaczej drewno

wysuszone, jak tego wymaga technologia ukïadania posadzek, do
wilgotnoĂci w granicach 10% – bÚdzie z powrotem wchïaniaÊ wilgoÊ z powietrza. Oczywiste jest teĝ, ĝe podïoĝe, na którym ma byÊ
ukïadana posadzka, powinno byÊ suche: posadzka uïoĝona na zbyt
wilgotnym podïoĝu bÚdzie siÚ odksztaïcaÊ.

Jakie gatunki
drewna sÈ odpowiednie na parkiet
w pokoju dzieci,
a jakie w sypialni?

Czy warto na parterze uïoĝyÊ posadzki
drewniane? JeĂli tak, to jakie?
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na i najbardziej naraĝona na zabrudzenia,
moczenie i Ăcieranie. Na piÚtrze natomiast
zwykle chodzi siÚ w kapciach, w samych
skarpetkach lub nawet boso.
Ukïadanie posadzek drewnianych na parterze domu z ogrodem nie jest wiÚc dobrym pomysïem, bo wnosi siÚ na butach
mnóstwo piasku, bïota i innych zanieczyszczeñ, które niszczÈ drewno. A tam,
gdzie mieszkajÈ maïe dzieci i np. pies,
trudno liczyÊ na dyscyplinÚ polegajÈcÈ
na kaĝdorazowej zmianie butów
czy wycieraniu psich ïap.
Dlatego najpraktyczniejsze na parterze sÈ posadzki ceramiczne o wysokiej odpornoĂci na Ăcieranie, na
drewnianych – nawet najtwardszych
– lakier poprzeciera siÚ szybko.
JeĂli jednak koniecznie chcemy
podïogi na parterze wykoñczyÊ
drewnem, zdecydujmy siÚ na posadzki olejowane o postarzonym
wyglÈdzie; wolniej siÚ przecierajÈ, a oznaki zniszczenia sÈ na nich
mniej widoczne.
RezygnujÈc z drewna lakierowanego, zaoszczÚdzimy na odnawiaNa posadzkÚ w salonie, z którego jest wyjĂcie do
niu posadzek (cyklinowaniu i laogrodu, najlepsze bÚdÈ odporne na Ăcieranie pïytki
kierowaniu).
ceramiczne lub gres
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Drewno na posadzki powinno siÚ dobieraÊ
stosownie do intensywnoĂci uĝytkownika pomieszczeñ, uwzglÚdniajÈc równieĝ
róĝnice w twardoĂci i odpornoĂci na Ăcieranie róĝnych gatunków drewna:
miÚkkie: sosna, Ăwierk, jodïa – do pomieszczeñ o niewielkim nasileniu ruchu, np. w sypialniach,
Ărednio twarde: modrzew, brzoza, olcha, wiĂnia – do pokojów dziennych, gabinetów,
twarde: wiÈz, klon, dÈb, orzech oraz
gatunki egzotyczne – jatoba, ipe, merbau,
badi, kempas – do pomieszczeñ poddanych
najwiÚkszym obciÈĝeniom ruchem, np.
w pokoju dzieciÚcym czy na schodach.
W pokojach dzieci
warto uïoĝyÊ posadzki
z drewna twardego,
odpornego na
zarysowania,
np. z lapacho

fot. Classen

fot. Opoczno

Przed podjÚciem decyzji o rodzaju wykoñczenia posadzek warto zwróciÊ uwagÚ
na róĝnice w intensywnoĂci ich uĝytkowania (nasilenia ruchu). Wyraěnie róĝni siÚ pod tym wzglÚdem parter i piÚtro
(jeĂli dom jest tradycyjnie podzielony na
parter – czÚĂÊ dziennÈ, dostÚpnÈ równieĝ
dla goĂci (wchodzÈcych do salonu w butach) i piÚtro – czÚĂÊ prywatnÈ i sypialnie. Zgodnie z takim podziaïem, posadzka
na parterze jest intensywnie uĝytkowa-
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Posadzki

Czy elementy na posadzki
drewniane produkuje siÚ
tylko z litego drewna?
Nie tylko: produkuje siÚ je teĝ z drewna klejonego
warstwowo. Z drewna litego robi siÚ lite deski podïogowe, deszczuïki parkietowe, mozaikÚ oraz parkiet
przemysïowy, a z drewna klejonego warstwowo – panele podïogowe, fabrycznie wykoñczone wielowarstwowymi powïokami lakierowymi utwardzanymi
termicznie lub promieniami UV. Panele ïatwo i szybko siÚ montuje, a po uïoĝeniu nie trzeba ich juĝ niczym wykañczaÊ.

fot. Barlinek

Panele podïogowe wykonane z drewna
klejonego warstwowo sÈ fabrycznie
wykoñczone, ukïada siÚ wiÚc je
szybciej niĝ tradycyjny parkiet

Jakie jest zastosowanie paneli
laminowanych?

Czy lakiery do
parkietów sÈ
szkodliwe dla
zdrowia?

Takie panele to prosty sposób na taniÈ posadzkÚ doskonale imitujÈcÈ drewno. Dekoracyjna
warstwa wierzchnia paneli to laminat lub papier z nadrukowanym wzorem, pokryty warstwÈ
ĝywicy melaminowej, która chroni laminat przed dziaïaniem wody i zabezpiecza posadzkÚ przed Ăcieraniem. Rdzeñ panelu to pïyta HDF, MDF lub pïyta wiórowa gruboĂci 7–8 mm.
Panele laminowane majÈ róĝne klasy ĂcieralnoĂci, oznaczane symbolami od AC 1 do AC 4:
im wyĝsza liczba, tym lepsza odpornoĂÊ na Ăcieranie. Do pomieszczeñ intensywnie uĝytkowanych (hol, kuchnia) naleĝy wybieraÊ panele klasy AC 3 i AC 4.

Popularne dawniej powïoki wykonywane
z uĝyciem dwuskïadnikowych lakierów
epoksydowych, mimo wysokiej trwaïoĂci, zostaïy praktycznie wyeliminowane
przez nowe, bardziej przyjazne Ărodowisku lakiery wodorozcieñczalne – np. poliuretanowo-akrylowe. SÈ praktycznie
bezwonne, nie wydzielajÈ szkodliwych
oparów ani podczas malowania, ani po
jego zakoñczeniu. Utworzona z nich elastyczna powïoka, choÊ mniej odporna na
Ăcieranie, nie ïuszczy siÚ i nie pÚka.

Panele laminowane
sÈ znacznie tañsze
od drewnianych, ale
trzeba pamiÚtaÊ, ĝe
nie sÈ odnawialne, nie
moĝna ich cyklinowaÊ
ani lakierowaÊ

fot. Flügger

fot. Tarkett

Dobrej jakoĂci
lakier nie szkodzi
zdrowiu i zabezpiecza
podïogÚ drewnianÈ
przed zarysowaniem
i Ăcieraniem przez
10 lat
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Czy panele lepiej ukïadaÊ technikÈ zatrzaskowÈ, czy na klej?
warunkiem ĝe uïoĝy siÚ je wïaĂciwie. Bez
wzglÚdu na sposób ïÈczenia, panele ukïada
siÚ na folii izolacyjnej (chroniÈcej spód paneli przed wilgociÈ od strony podïoĝa) i podkïadzie z pianki polietylenowej (którego zadaniem jest wyciszenie posadzki).

fot. Komfort
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Pïytki na podïogÚ w kuchni
powinny byÊ antypoĂlizgowe,
nienasiÈkliwe, odporne
na Ăcieranie, plamienie i wysokÈ
temperaturÚ

Jak dobiera siÚ
kleje do przyklejania pïytek?
Kleje, a takĝe zaprawy klejowe, powinny byÊ dostosowane do podïoĝa i do rodzaju pïytek. Do przyklejania pïytek na
podïoĝu stabilnym (nieodksztaïcajÈcym
siÚ), jak beton starszy niĝ 6 miesiÚcy czy
jastrych betonowy, wystarczy uĝyÊ zwykïej zaprawy do przyklejania pïytek ceramicznych.
Na ogrzewanych podïogach, które pod
wpïywem zmian temperatury mogÈ siÚ
minimalnie odksztaïcaÊ, powinno siÚ
uĝywaÊ elastycznej zaprawy klejÈcej, która ma zdolnoĂÊ odksztaïcania siÚ razem
z mniej stabilnÈ podïogÈ i nie dopuĂci do
pÚkania pïytek. Elastycznych zapraw wymagajÈ takĝe tzw. podïoĝa krytyczne, na
przykïad ze starymi powïokami z farb,
istniejÈcymi okïadzinami z pïytek czy
teĝ podkïady podïogowe z pïyt drewnopochodnych.
Elastyczny klej jest
odporny na wysokÈ
i niskÈ temperaturÚ,
moĝe wiÚc byÊ
stosowany równieĝ
do przyklejania
pïytek ceramicznych
i gresu na posadzki
z ogrzewaniem
podïogowym

fot. Stabill

czeniu, w którym podïoga moĝe byÊ mokra (zwïaszcza w ïazience), pïytki powinny mieÊ wïaĂciwoĂci przeciwpoĂlizgowe.
W kuchni z kolei warto wziÈÊ pod uwagÚ
odpornoĂÊ na szok cieplny, czyli szybkie
podgrzanie (np. przez postawienie na posadzce do ostudzenia garnka z ugotowanÈ
wïaĂnie potrawÈ). W obu tych pomieszczeniach, a takĝe w garaĝu istotna
jest odpornoĂÊ na plamienie,
poniewaĝ Ărodki czyszczÈce
bywajÈ aktywne chemicznie.
Istotna jest teĝ nasiÈkliwoĂÊ
– która jest tym mniejsza, im
mniejsza jest porowatoĂÊ materiaïu pïytek. Zazwyczaj wystarcza, jeĂli nie przekracza
ona 6%. W mokrej strefie ïazienki lepiej jednak, ĝeby byïa
mniejsza niĝ 3%. I wreszcie
twardoĂÊ, okreĂlana liczbami
od 1 do 10. W domu mieszkalnym wystarcza zwykle twardoĂÊ 5–6.

fot. Ceramika Paradyĝ
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Panele ïÈczone bezklejowo (a)
lub za pomocÈ kleju (b)
b

Czym naleĝy siÚ kierowaÊ przy wyborze
pïytek ceramicznych?
WzglÚdy estetyczne to kwestia upodobañ, ale
zawsze naleĝy zadbaÊ o to, by pïytki speïniaïy wymagania techniczne.
¥cieralnoĂÊ naleĝy dobraÊ do intensywnoĂci uĝytkowania podïogi. Do sypialni,
po której siÚ chodzi boso lub w kapciach,
wystarczy klasa I. W ïazience przyda siÚ
klasa II, w przedsionku – III. W pomiesz-

Uwaga! Paneli laminowanych nie wolno
przyklejaÊ ani przybijaÊ do podïoĝa – ukïada siÚ z nich tylko tzw. podïogi pïywajÈce,
czyli niezwiÈzane z podïoĝem.

a

fot. Komfort

Klejenie polega na ïÈczeniu klejem tylko piór
i wpustów paneli. Panele przeznaczone do
ukïadania tym sposobem sÈ zwykle tañsze,
ale ich montaĝ jest bardziej czaso- i pracochïonny. Z drugiej strony klej uszczelnia
poïÈczenia i zabezpiecza je przed wnikaniem wilgoci.
Èczenie bezklejowe polega na wzajemnym
zatrzaskiwaniu paneli, moĝliwym dziÚki
frezowanym w kaĝdym elemencie specjalnym piórom i wpustom. Posadzki ïÈczone tÈ
technikÈ sÈ gotowe do uĝytkowania zaraz po
uïoĝeniu. Tak poïÈczone panele moĝna teĝ
zdemontowaÊ i uïoĝyÊ w innym pomieszczeniu, oczywiĂcie, jeĝeli nie zniszczymy przy
tym zatrzasków.
Oba sposoby ïÈczenia sÈ dobre i zapewniajÈ
równe i szczelne posadzki, oczywiĂcie pod
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fot. Tarkett

fot. Dekorator

W jaki sposób
przykleja siÚ pïytki
ceramiczne?

ZaprawÚ do spoinowania pïytek nanosi siÚ

fot. Sopro

Kiedy rozplanowany jest wzór, wedïug jakiego gumowÈ szpachelkÈ
bÚdÈ uïoĝone pïytki, przygotowuje siÚ zaprawÚ
klejÈcÈ. W tym celu miesza siÚ – najlepiej za Spoiny do wypeïniania
pomocÈ wiertarki z mieszadïem – suchÈ mie- szczelin miÚdzy
pïytkami sprzedaszankÚ z odpowiedniÈ iloĂciÈ wody. NastÚpnie wane sÈ w postaci
za pomocÈ pacy zÚbatej nanosi siÚ klej na pod- suchych mieszanek
ïogÚ i przykïada kolejne pïytki – rozdzielajÈc je do rozrobienia
z wodÈ
krzyĝykami dystansowymi odpowiedniej gruboĂci. Po utwardzeniu siÚ kleju (po 24–36 godzinach) moĝna
wypeïniÊ spoiny w okïadzinie. ZaprawÚ do spoinowania nanosi siÚ pomiÚdzy pïytki gumowÈ szpachelkÈ. Gdy spoiny zwiÈĝÈ
(nie powinny wyschnÈÊ – trzeba je co pewien czas nawilĝaÊ),
powierzchniÚ pïytek naleĝy oczyĂciÊ wilgotnÈ gÈbkÈ (delikatnie, by nie naruszyÊ Ăwieĝego wypeïnienia), a po jej stwardnieniu, suchÈ szmatkÈ, usunÈÊ z pïytek Ălady zaprawy. Przez
kilka pierwszych dni spoiny powinno siÚ spryskiwaÊ wodÈ,
aby zaprawa lepiej zwiÈzaïa.

Czy wykïadziny dywanowe powinno siÚ
przykleiÊ do podïoĝa?
Niekoniecznie, ale lepiej to zrobiÊ, by siÚ nie odksztaïcaïa i nie przesuwaïa. Do mocowania wykïadziny moĝna uĝyÊ kleju lub taĂmy dwustronnie klejÈcej albo uïoĝyÊ wykïadzinÚ na kauczukowym podkïadzie i bez przyklejania do podïoĝa mocowaÊ za pomocÈ listew
przyĂciennych. Zamiast listew moĝna zastosowaÊ, zrobiony z resztek wykïadziny, obrÚbiony cokóï.

JakÈ wykïadzinÚ dywanowÈ uïoĝyÊ w sypialni,
a jakÈ w pokoju dziecka i w korytarzu?
Do pokoju dzieciÚcego warto wybraÊ wykïadzinÚ poliamidowÈ, na ocieplajÈcym
podïogÚ filcowym podkïadzie. Wykïadziny
poliamidowe sÈ miÚkkie i sprÚĝyste, odporne na gniecenie i Ăcieranie. Trudno
wchïaniajÈ rozlane pïyny, wiÚc posadzka jest odporna na zaplamienie.
WykïadzinÚ na filcowym podkïadzie warto równieĝ uïoĝyÊ w pomieszczeniach na
parterze, znajdujÈcych siÚ nad zimnymi
piwnicami.
W korytarzu najodpowiedniejsza bÚdzie
ïatwa do czyszczenia i odkurzania wykïadzina polipropylenowa.
fot. Komfort

W sypialni moĝna uïoĝyÊ wykïadzinÚ
weïnianÈ lub welurowÈ z dïugim i gÚstym
runem. Obie sÈ miÚkkie, ciepïe w dotyku, dajÈ poczucie komfortu i wyciszajÈ
pomieszczenie.

Wykïadzina w pokoju dzieci powinna
byÊ przede wszystkim odporna
na zabrudzenia

Brzegi wykïadziny warto wykoñczyÊ
listwami przypodïogowymi, które najïatwiej
przykleiÊ klejem silikonowym

Jak ukïada siÚ
wykïadziny z PVC?
JeĂli powierzchnia pomieszczenie nie
przekracza 20 m2, wykïadzinÚ moĝna
przymocowaÊ do podïoĝa taĂmÈ dwustronnie klejÈcÈ. W wiÚkszych pomieszczeniach naleĝy przykleiÊ wykïadzinÚ
na caïej jej powierzchni klejem do wykïadzin z PVC.
Linie ïÈczenia wykïadziny bÚdÈ mniej
widoczne, gdy jej pasy bÚdÈ przebiegaïy
prostopadle do kierunku Ăwiatïa, czyli
od okna ku przeciwlegïej Ăcianie.

Gdzie warto
zastosowaÊ
linoleum
lub kauczuk?
Linoleum to mieszanka mÈczki drzewnej, oleju lnianego, ĝywic, wapieni oraz
pigmentów sprasowanych z podkïadem
z juty naturalnej. Wytwarzane w ten
sposób wykïadziny uznawane sÈ za najzdrowsze i najbardziej higieniczne. SÈ
bardzo trwaïe, odporne na uszkodzenia i zarysowania. Nie zniszczy ich nawet ĝar z papierosa. Linoleum w dotyku jest zawsze ciepïe, dlatego poleca siÚ
je do pomieszczeñ uĝytkowanych przez
dzieci, które najchÚtniej bawiÈ siÚ na
podïodze.
Wykïadziny kauczukowe ze wzglÚdu
na wyjÈtkowÈ trwaïoĂÊ, odpornoĂÊ na
Ăcieranie, uszkodzenia i zabrudzenia
idealnie nadajÈ siÚ do pomieszczeñ gospodarczych, garaĝu, kotïowni, domowej siïowni czy warsztatu. Wykonane sÈ
z kauczuku z wypeïniaczami mineralnymi i pigmentami, nie zawierajÈ szkodliwych substancji. Kauczuk bardzo dobrze tïumi děwiÚki, a wykïadziny z niego
wykonane mogÈ byÊ stosowane na ogrzewanie podïogowe.
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Ile kosztuje wykoñczenie posadzek?

Do czego sïuĝÈ masy
samopoziomujÈce?

Wyrównywanie

Ukïadanie pïytek

fot. Mira

Stosuje siÚ je jako warstwy wyrównawcze – do wzmacniania,
wygïadzania i poziomowania
powierzchni podïoĝy pod posadzki. Stosowanie tych mas
jest szczególnie wskazane pod
posadzki wymagajÈce bardzo
równej powierzchni, takie jak
panele czy wykïadziny.
Po wylaniu masy samopoziomujÈce nie wymagajÈ zacierania,
zagÚszczania ani poziomowania, bo rozlewajÈ siÚ na pïaszczyěnie samoczynnie jak kaĝdy
pïyn. MasÚ wylewa siÚ pasami
i rozprowadza pacÈ, po czym
specjalnym kolczastym waïkiem
usuwa siÚ z niej powietrze.
Po podkïadzie z masy samopoziomujÈcej moĝna zazwyczaj
chodziÊ juĝ po 3 godzinach, a po
24 godzinach – przyklejaÊ na
niego pïytki.

Rodzaj wykonanych
prac

Masy samopoziomujÈce
sprzedawane sÈ
w workach
25–kilogramowych.
Moĝna je stosowaÊ
na podïoĝa
betonowe, drewniane
i drewnopochodne oraz
na pïytki ceramiczne

Materiaï
masy samopoziomujÈce
– od 0,8 zï/kg (zuĝycie: 20 kg/m²
na kaĝde 10 mm gruboĂci)
pïytki podïogowe ceramiczne
– od 22 zï/m2;
gres – od 30 zï/m2;
pïytki podïogowe klinkierowe
– od 37 zï/m2;
kleje do pïytek – od 1 zï/kg;
masy do spoinowania – od 2 zï/kg

Robocizna
(Ărednie
stawki)
25 zï/m2

45 zï/m2

Ukïadanie parkietu

parkiet drewniany – od 35 zï/m2;
klej poliuretanowy do parkietu
– od 13 zï/kg;
klej kauczukowy do parkietu
i mozaiki – od 10 zï/kg;

60 zï/m2
(uïoĝenie
z cyklinowaniem
i lakierowaniem)

Ukïadanie paneli

panele drewniane – od 65 zï/m2;
panele laminowane – od 16 zï/m2

25 zï/m2

wykïadziny dywanowe – od 28 zï/m2;
wykïadziny z PVC – od 17 zï/m2;

20 zï/m2

Ukïadnie wykïadziny

Èczny kosz wykoñczenia posadzek zaleĝy od ich powierzchni, wybranych materiaïów i cen robocizny. Na wykoñczenie posadzek w domu o powierzchni 150 m2 trzeba przeznaczyÊ min. 20 tys. zï.
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