PODOGI
I POSADZKI
Posadzka
Aleksandra KuĂmierczyk

Co na posadzkÚ?
Odpowiedě wydaje
siÚ prosta: to, co
nam siÚ podoba!
Ale warto teĝ
wziÈÊ pod uwagÚ,
czy wybrany
materiaï jest ïatwy
do utrzymania
w czystoĂci,
czy bÚdzie go
moĝna odnawiaÊ
i czy pasuje do
wnÚtrza. O czym
zapomnieliĂmy?
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Nowe
pod

stopami
Wybór mamy niemal nieograniczony, bo w sklepach budowlanych peïno jest materiaïów na posadzki. Ale choÊ rozwiÈzañ jest tak wiele, radzimy nastÚpujÈcy schemat:
do holu i kuchni – ïatwo zmywalne pïytki, do salonu – parkiet, a w sypialni i pokoju
dziecka – miÚkka wykïadzina.

Drewno
Posadzki mogÈ mieÊ róĝne kolory i faktury, a ĝe drewno jest materiaïem naturalnie
zmiennym, mamy pewnoĂÊ, ĝe nikt nie bÚdzie miaï takiej posadzki jak my. Wybieramy
drewno, które nam siÚ podoba, ale chcemy teĝ oczywiĂcie, by byïo dobrej jakoĂci
i miaïo wïaĂciwoĂci odpowiednie do przeznaczenia. Jak to oceniÊ? Trzeba poszukaÊ
odpowiedzi na poniĝsze pytania.
Jaki gatunek? Do domów jednorodzinnych najczÚĂciej wybiera siÚ niĝej wymienione
gatunki rodzime. Iglaste:
modrzew – najtrwalszy, odporny na grzyby, ale ma ciemne, rzucajÈce siÚ w oczy sÚki;
jodïa – miÚkka, ma sporo sÚków, jest tania;
sosna – sprÚĝysta, ale trudna w obróbce;
Ăwierk – moĝe mieÊ duĝo sÚków, jest miÚkki, dlatego najlepiej uïoĝyÊ go w pomieszczeniu rzadziej uĝytkowanym, np. w sypialni.
A takĝe liĂciaste:
brzoza – maïo odporna na grzyby;
buk – twardy, choÊ nietrudny w obróbce;
dÈb – twardy i wytrzymaïy, moĝe mieÊ kolor czarny;
jesion – ma wyrazisty rysunek sïojów, a im ma ciemniejszy odcieñ, tym jest twardszy.
Coraz popularniejsze stajÈ siÚ takĝe róĝne gatunki egzotyczne, takie jak iroko, kempas, teak, daru daru. SÈ one bardzo wytrzymaïe i odporne na wilgoÊ, dlatego zaleca siÚ
je na posadzki w ïazienkach i kuchniach.

fot. Komfort

RAPORT

JeĂli natomiast za mokre – moĝe siÚ odkleiÊ.
Waĝna jest takĝe wilgotnoĂÊ powietrza w pomieszczeniu, w którym planuje siÚ uïoĝenie
posadzki oraz wilgotnoĂÊ podïoĝa. Parametry
te sprawdza parkieciarz. JeĂli wilgotnoĂÊ powietrza wynosi od 45 do 65%, a podïoĝa 3%,
moĝe on przystÚpowaÊ do pracy.
Rodzaje posadzek drewnianych
Parkiet. Wykoñczenie podïóg cenione za naturalnoĂÊ i trwaïoĂÊ; musi byÊ ukïadany przez
specjalistÚ. Wykonuje siÚ go z deszczuïek z litego drewna, zwanych potocznie klepkami.
W tradycyjnej wersji deszczuïki parkietu majÈ
krawÚdzie wyprofilowane w pióro i wpust, ale
stosuje siÚ obecnie róĝne inne odmiany parkietu (patrz ramka Rodzaje parkietów). Z deszczuïek moĝna ukïadaÊ róĝne wzory: najpopularniejszÈ jodeïkÚ, kwadraty, romby lub
szachownice, moĝna teĝ parkiety dobieraÊ koPosadzki lakierowane, zarówno parkiet, jak
i panele, sÈ maïo odporne na zarysowania piaskiem,
dlatego lepiej ich nie stosowaÊ w pomieszczeniach,
przez które wychodzi siÚ na dwór. W takich
miejscach lepiej uïoĝyÊ parkiet olejowany

Temperatura pomieszczenia oraz podïoĝa
podczas ukïadania parkietów nie powinna byÊ
niĝsza niĝ 15 °C ani wyĝsza niĝ 30 °C
Panele laminowane moĝna uïoĝyÊ w kuchni, dlatego, ĝe ich wierzchnia warstwa jest bardzo trwaïa: odporna na uderzenia, wgniatanie i Ăcieranie

fot. Kronospan

W jakiej klasie? Drewno na posadzki powinno byÊ twarde i stabilne, dlatego zanim
trafi do sprzedaĝy, poddawane jest starannej
ocenie i klasyfikacji. PorównujÈc usïojenie,
barwÚ i strukturÚ drewna, kwalifikuje siÚ je
do odpowiedniej klasy.
Klasa I, czyli selekt – drewno bez sÚków
i pÚkniÚÊ. Ma równomierne usïojenie i jednolitÈ kolorystykÚ. Nadaje siÚ do duĝych,
reprezentacyjnych pomieszczeñ. Jest najdroĝsze.
Klasa II, inaczej standard – drewno z niewielkimi sÚkami o Ărednicy do 6 mm, o sïojach lekko zakrzywionych i widocznych
róĝnicach barwy, dziÚki czemu wyglÈda naturalnie.
Klasa III, inaczej natur – drewno z sÚkami o Ărednicy od 6 do 15 mm. Barwa i sïoje
drewna mogÈ siÚ róĝniÊ. Ma liczne wady,
a sÚki mogÈ wypadaÊ.
Twarde czy miÚkkie? TÚ cechÚ drewna okreĂla siÚ wspóïczynnikiem Brinella, który wyznacza siÚ przez wciskanie w drewniany element z okreĂlonÈ siïÈ i przez okreĂlony czas
metalowej kulki o Ărednicy 10 mm. Potem
mierzy siÚ gïÚbokoĂÊ powstaïego wgïÚbienia
i na tej podstawie oblicza wspóïczynnik: im
drewno jest twardsze, tym wspóïczynnik jest
wyĝszy. Aby badania byïy wiarygodne, przeprowadza siÚ je kilkakrotnie. Najtwardsze sÈ
gatunki egzotyczne: merbau, heban, sukupira,
jatoba, a najmniej odporna na wgniecenia jest
sosna, olcha i brzoza. Po co nam te informacje? Twarde drewno wolniej siÚ zuĝywa,
a wiÚc podïoga z takiego drewna dïuĝej bÚdzie wyglÈdaïa jak nowa.
Na ile wilgotne? Zanim kupi siÚ drewno,
trzeba poprosiÊ sprzedawcÚ, by sprawdziï
jego wilgotnoĂÊ. Najlepiej, by wyniosïa od
7 do 11%. JeĂli wybierze siÚ drewno za suche,
parkiet moĝe zaczÈÊ siÚ paczyÊ lub odklejaÊ.

fot. Baltic Wood
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Elementy drewniane majÈ bardzo waĝnÈ cechÚ – reagujÈ na zawartÈ w powietrzu wilgoÊ – wchïaniajÈ jÈ, a po pewnym czasie oddajÈ z powrotem otoczeniu.
W ten sposób, na przemian, kurczÈ siÚ i rozszerzajÈ, zmieniajÈc swojÈ objÚtoĂÊ. Proces
ten trwa nawet wtedy, gdy drewno jest juĝ
przyklejone do podïoĝa. TakÈ wïaĂciwoĂÊ
nazywa siÚ higroskopijnoĂciÈ. Najmniej
podatne na zmiany wilgotnoĂci sÈ gatunki drzew egzotycznych.

fot. Komfort

HigroskopijnoĂÊ,
czyli co?
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Przez co najmniej 5 dni
naleĝy sezonowaÊ parkiet
w pomieszczeniu,
w którym zamierza siÚ
go uïoĝyÊ

”

lorystycznie z róĝnych gatunków drewna.
Wymiary deszczuïek wynoszÈ:
gruboĂÊ: 16,19 lub 22 mm;
dïugoĂÊ: od 250 do 500 mm;
szerokoĂÊ: od 50 do 70 mm.
Im grubszy jest parkiet, tym wiÚcej razy
moĝna go odnawiaÊ przez szlifowanie i cyklinowanie.
Mozaika drewniana. SÈ to bardzo maïe deszczuïki wykonane z litego drewna, fabrycznie
naklejone na siatkÚ tekstylnÈ lub papier perforowany jak w tradycyjnych parkietach, czyli
w jodeïkÚ, kwadraty, romby lub szachownicÚ.
Pïyty majÈ nastÚpujÈce wymiary:
gruboĂÊ: od 8 do 10 mm;
dïugoĂÊ: 80 mm;
szerokoĂÊ: 100 mm.
W posadzce z mozaiki moĝna ïÈczyÊ róĝne
gatunki drewna lub deszczuïki

Rodzaje parkietów
Klasyczny – zwany teĝ tradycyjnym. SÈ
to proste pojedyncze deszczuïki (klepki)
z litego drewna, z brzegami uformowanymi
w pióra i wpusty.
Lamelowy, czyli lamparkiet. Deszczuïki
tego parkietu nie majÈ wpustów i wypustów,
dlatego w posadzce nie sÈ wzajemnie ïÈczone, tylko przyklejane bezpoĂrednio do podïoĝa. Lamparkiet sprzedawany jest albo w oddzielnych deszczuïkach (jak zwykïy parkiet)
lub w pïytkach skïadajÈcych siÚ z kilkunastu
deszczuïek naklejonych na elastycznÈ siatkÚ w ukïadzie w jodeïkÚ lub cegieïkÚ.
Przemysïowy. Parkiet z deszczuïek ukïadanych pionowo (na sztorc). Bardzo trwaïy,
coraz czÚĂciej ukïadany w domach jednorodzinnych.
Warstwowy. Deszczuïki z dwóch lub
trzech warstw, sprasowanych i poïÈczonych specjalnym klejem, który zapobiega
odksztaïceniom drewna. WarstwÚ górnÈ
– uĝytkowÈ – wykonuje siÚ z najlepszych gatunków drewna: po uïoĝeniu wymaga ona
takiego samego wykoñczenia jak tradycyjny
parkiet z litego drewna. WarstwÚ spodniÈ
wykonuje siÚ z surowca gorszej jakoĂci, np.
z forniru Ăwierkowego. Parkiet ten jest tañszy od tradycyjnego i przemysïowego.
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CiÚcie pïytek ceramicznych. MaszynÚ do ciÚcia glazury naleĝy ustawiÊ na pïaskim, stabilnym podïoĝu.
CiÚcie najlepiej wykonaÊ jednostajnym i zdecydowanym ruchem

o zróĝnicowanym ksztaïcie.
MozaikÚ przykleja siÚ do podkïadu klejem do mozaiki i parkietów, ïÈczÈc na styk kolejne boki. Moĝna jÈ
odnawiaÊ przez szlifowanie i ponowne lakierowanie, ale poniewaĝ jest duĝo cieñsza od
parkietu tradycyjnego, nie wiÚcej niĝ dwa razy.
Panele drewniane. MajÈ konstrukcjÚ warstwowÈ, dziÚki czemu nie paczÈ siÚ i nie odksztaïcajÈ pod wpïywem wilgoci. Oto ich warstwy:
górna, dekoracyjna – z twardego drewna
drzew liĂciastych,

A moĝe panele
laminowane lub
korkowe?
Panele produkuje siÚ nie tylko z drewna,
ale teĝ z materiaïów drewnopochodnych,
z wierzchniÈ warstwÈ z tworzywa sztucznego, czyli z laminatu. Ta warstwa moĝe imitowaÊ róĝne gatunki drewna, pïytki ceramiczne
lub metal. Oto warstwy takich paneli:
górna – papier dekoracyjny lub cienki fornir z laminatu;
Ărodkowa – pïyta drewnopochodna (HDF
lub tañsza MDF);
spodnia – tworzywo sztuczne lub kilka
warstw wzmocnionego papieru.
Standardowe panele laminowane majÈ
gruboĂÊ 8 mm. W sprzedaĝy sÈ dostÚpne takĝe panele cieñsze, nawet 6-milimetrowe, ale
sÈ to produkty o gorszych parametrach, najczÚĂciej sprzedawane podczas akcji promocyjnych, dlatego nie warto ich kupowaÊ.
Panele laminowane sÈ fabrycznie wykoñczone, a wiÚc nie trzeba ich lakierowaÊ i cyklinowaÊ.
W sprzedaĝy dostÚpne sÈ takĝe panele korkowe. Ich rdzeñ, podobnie jak w panelach laminowanych, tworzy pïyta HDF
lub MDF, pod którÈ znajduje siÚ kilkumilimetrowa warstwa sprasowanego korka.
Warstwa górna moĝe byÊ wykoñczona na
dwa sposoby:
dekoracyjnym fornirem korkowym, który
pokrywa siÚ lakierem lub przezroczystÈ foliÈ PVC;
cienkÈ okleinÈ drewnianÈ.
Moĝna je ukïadaÊ bez klejenia, nawet
w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak
kuchnia i ïazienka.

fot. Topex
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Po przyklejeniu podïogi
drewnianej konieczne jest
odczekanie 2–3 tygodni,
podczas których drewno
osiÈga równowagÚ
higroskopijnÈ typowÈ dla
warunków otoczenia,
w którym bÚdzie
uĝytkowane

”

Ărodkowa – z deszczuïek uïoĝonych poprzecznie,
spodnia – ze sklejki lub okleiny z drewna
tañszego gatunku (najczÚĂciej sosny).
A oto wymiary paneli:
gruboĂÊ: od 7 do 22 mm;
dïugoĂÊ: od 60 do 250 cm;
szerokoĂÊ: od 7 do 17 cm.
Z paneli ukïada siÚ tzw. podïogi pïywajÈce, czyli niemocowane na staïe do podïoĝa:
poszczególne deski ïÈczy siÚ klejem lub na
zatrzaski i ukïada na matach z pianki, która
izoluje cieplnie i akustycznie. Panele drewniane sÈ bardzo popularne, bo szybko siÚ je
ukïada, a montaĝ jest na tyle ïatwy, ĝe moĝna go wykonaÊ samodzielnie. Podobnie jak
parkiet tradycyjny, zniszczone panele drewniane moĝna kilkakrotnie odnawiaÊ, to znaczy szlifowaÊ i lakierowaÊ.
Deski z drewna litego. MogÈ mieÊ krawÚdzie
gïadkie lub wyprofilowane na pióro i wpust.
Ich wymiary:
dïugoĂÊ: od 3 do 10 m;
szerokoĂÊ: od 9 do 18 cm;
gruboĂÊ: od 14 do 30 mm
Podïogi z desek przybija siÚ najczÚĂciej do
legarów drewnianych. Moĝna je takĝe przykleiÊ bezpoĂrednio na gïadzi cementowej lub
gipsowej. Podobnie jak parkiet, po uïoĝeniu
wymagajÈ wycyklinowania i oszlifowania.
Moĝna je odnawiaÊ.

Posadzka z pïytek gresowych. Poniewaĝ gres ma niskÈ nasiÈkliwoĂÊ, jest
twardy i odporny na dziaïanie Ărodków chemicznych, bez problemów moĝe
byÊ ukïadany w kuchniach i jadalniach

Pïytki
Do niedawna wybierano je tylko do ïazienek,
kuchni i holi, ale od kiedy ogrzewanie podïogowe staïo siÚ powszechne, coraz czÚĂciej wykañcza siÚ nimi podïogi w salonach, jadalniach i pokojach dziennych. Takie posadzki
ïatwo utrzymaÊ w czystoĂci, bo sÈ odporne na
wilgoÊ i detergenty, nie niszczÈ siÚ od pantofli
na szpilkach ani psich pazurów. Mniej groěny
jest dla nich piasek naniesiony butami,
a jeĂli je starannie uïoĝono, mogÈ sïuĝyÊ

Fakty i mity
na temat pïytek
Duĝe, czyli lepsze. Nie zawsze. Trudniej siÚ
przycina i trudniej ukïada. Duĝych pïytek lepiej teĝ nie wybieraÊ do maïych pomieszczeñ,
bo sprawiÈ, ĝe bÚdzie siÚ wydawaÊ mniejsze
niĝ w rzeczywistoĂci.
Pïytek trzeba kupiÊ 10–15% wiÚcej niĝ
wynosi powierzchnia podïogi. Tak. I nadmiar powinien byÊ tym wiÚkszy, im wiÚksze sÈ pïytki.
Cena pïytek to poïowa kosztów nowej
posadzki. Tak. Bo oprócz robocizny pïacimy za akcesoria, preparaty do wyrównania
podkïadu, kleje i zaprawy do spoin, listwy
i Ărodki do czyszczenia.
Pïytki muszÈ mieÊ taki sam ksztaït. Nie.
adnÈ posadzkÚ moĝna uïoĝyÊ z pïytek o róĝnych ksztaïtach, waĝne jest tylko, by miaïy
jednakowÈ gruboĂÊ.
Ukïad ukoĂny (w karo) optycznie powiÚksza pomieszczenie. Prawda.
Pïytki kamienne moĝna konserwowaÊ pastÈ do podïóg drewnianych. Tak, ale mogÈ
siÚ od tego zrobiÊ Ăliskie. Moĝna je takĝe pokryÊ warstwÈ lakieru wodnego.

fot. Nowa Gala
fot. Opoczno
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Na Ăcianie, podïodze i wokóï kominka uïoĝono takie same rodzaje pïytek. Taki zabieg moĝna zastosowaÊ tylko wtedy, gdy pïytki oznaczono jako podïogowe

wiele lat. Walorem pïytek jest teĝ naturalnoĂÊ
surowca, z jakiego siÚ je wytwarza, a jest to glina wypalana w wysokiej temperaturze. Moĝna
wiÚc je bez obaw zastosowaÊ w domu alergika.
Pïytki sÈ dostÚpne w wielu kolorach, rozmiarach i wariantach, dlatego ïatwo dobraÊ
je do planowanego wystroju pomieszczeñ.
Tyle plusów, a jakie minusy? MogÈ pÚkaÊ
wskutek uderzenia ciÚĝkim przedmiotem,
a ponadto sÈ nieelastyczne i muszÈ byÊ uïoĝone przez fachowca.
Co sprawdziÊ przed zakupem?
¥cieralnoĂÊ – oznaczona jest klasami: im
wyĝsza klasa, tym wiÚksza jest odpornoĂÊ
pïytek na Ăcieranie. NajwyĝszÈ III klasÚ naleĝy wybieraÊ do holu, przedpokoju i salonu,
do których wchodzi siÚ w butach, na których
zawsze wnosi siÚ piasek. Tam, gdzie poruszamy siÚ w kapciach lub boso, wystarczÈ pïytki
klasy I, do ïazienki najlepiej – II.
AntypoĂlizgowoĂÊ – to parametr waĝny, gdy
wybieramy pïytki do pomieszczeñ wilgotnych i mokrych. Pïytki sÈ antypoĂlizgowe, jeĂli majÈ wypukïe i wklÚsïe wzory – tzw. reliefy i ryfle: takie pïytki sÈ oznaczane ĂnieĝynkÈ.

TwardoĂÊ – czyli parametr okreĂlajÈcy, czy
pïytka jest odporna na zarysowania. Oznacza
siÚ go w skali Mohsa: cyframi od 1 do 10. Im
materiaï jest bardziej odporny, tym wiÚksza
cyfra. TwardoĂÊ mierzy siÚ rÚcznie, rysujÈc
powierzchniÚ pïytki mineraïami o okreĂlonej
twardoĂci (m.in. talkiem lub diamentem). Na
domowe posadzki wystarczÈ pïytki o twardoĂci 5–6.
ChemoodpornoĂÊ – czyli odpornoĂÊ na dziaïanie substancji chemicznych. Na tÚ cechÚ
warto zwróciÊ uwagÚ wtedy, gdy pïytkami
chcemy wykoñczyÊ podïogÚ w pomieszczeniach gospodarczych lub w garaĝu.

Kamieñ
Posadzki kamienne sÈ cenione za szlachetny
wyglÈd, rozmaitoĂÊ naturalnych barw i rysunku, ale stosuje siÚ je rzadko, przede wszystkim ze wzglÚdu na wysokÈ cenÚ. Podobnie jak
pïytki ceramiczne, kamieñ moĝe mieÊ róĝnÈ
ĂcieralnoĂÊ i twardoĂÊ, a wiÚc cechy, które decydujÈ o ïatwoĂci obróbki i ukïadania pïytek,
a potem – o trwaïoĂci posadzki. Posadzki kamienne najczÚĂciej ukïada siÚ na parterze, bo
sÈ ciÚĝkie i obciÈĝajÈ strop.

Porównanie cech róĝnych rodzajów pïytek stosowanych na posadzki

Rodzaj pïytek
cechy

gres

klinkier

terakota

surowiec

kwarc

glina

kamionka

odpornoĂÊ na
Ăcieranie

duĝa

bardzo duĝa

niska

kolorystyka

bogata

uboga: czerwienie,
pomarañcze, brÈzy

róĝnorodna,
nieszkliwiona: kremowy, ĝóïty,
brÈzowy, czerwony; szkliwiona
– moĝe mieÊ dowolny kolor

nasiÈkliwoĂÊ

niska

niska

niska

odpornoĂÊ na Ărodki
chemiczne

wysoka

bardzo wysoka

niska

twardoĂÊ

duĝa

duĝa

duĝa
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Granit. To kamieñ w kolorach ciemnoszarym
bÈdě czerwonym, nienasiÈkliwy, twardy, odporny na zarysowania, wilgoÊ oraz dziaïanie
kwasów i tïuszczów. Nie wymaga impregnacji: moĝna go stosowaÊ w ïazienkach i kuchniach, bo jest odporny na dziaïanie Ărodków
czyszczÈcych przeznaczonych do sprzÈtania
tych pomieszczeñ. Jest wytrzymaïy: rzadko
pÚka. Moĝna go wypolerowaÊ, ale wtedy bÚdzie Ăliski.
Marmur. Grupa skaï o bardzo róĝnorodnych barwach – od bieli przez róĝe, ĝóïcienie,
beĝe, brÈzy i szaroĂci, a takĝe odcienie zieleni do prawie czarnych. Marmury sÈ cenione i uwaĝane za symbol luksusu, ale warto
wiedzieÊ, ĝe skaïy te sÈ nasiÈkliwe i ïatwo siÚ
plamiÈ, sÈ teĝ nieodporne na dziaïanie kwasów – nawet sïabych, jakie stosuje siÚ
w kuchni (ocet, soki owocowe, nie mówiÈc
o Ărodkach do usuwania osadów mineralnych zostawianych przez twardÈ wodÚ), dlatego wymaga impregnacji. Nawet impregnowanego nie poleca siÚ jednak na podïogi
w kuchni i ïazienkach. atwo siÚ rysuje i matowieje oraz przebarwia pod wpïywem tïuszczu. Nadaje siÚ na posadzki w holach, przedpokojach i w sieni, ale i tam moĝe zmatowieÊ
wskutek Ăcierania piaskiem nanoszonym na
obuwiu.
Trawertyn. To kamieñ o róĝnych odcieniach
beĝu. Jest trudny do utrzymania w czystoĂci
ze wzglÚdu na naturalne pory, które sÈ jego
ozdobÈ. Oferowany niekiedy po obróbce polegajÈcej na wypeïnieniu porów i oszlifowaniu.
Posadzka z trawertynu wymaga kïopotliwej
konserwacji: powtarzania zabiegu impregnacji i regularnego polerowania. Nie polecany do
kuchni, sprawdzi siÚ za to w ïazienkach.

Wykïadziny
Ten, kto zaplanowaï wymianÚ starej wykïadziny, moĝe siÚ w sklepach miïo rozczarowaÊ.
Dlaczego? Bo te sprzed lat zapamiÚtaliĂmy jako

ZDANIEM
EKSPERTA
Odpowiedzi na pytanie udzieliï Aleksander Kalinowski, rzeczoznawca Pañstwowej
Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz
biegïy sÈdowy przy SÈdzie Wojewódzkim
w Warszawie z zakresu parkieciarstwa
i podïóg drewnianych, wspóïwïaĂciciel firmy Des-parkiet
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zimne, a przede wszystkim doĂÊ marne jakoĂciowo, bure i brzydkie. Teraz jest naprawdÚ
inaczej: oferta moĝe zadowoliÊ najbardziej wybrednego klienta.
Wykïadziny dywanowe. RóĝniÈ siÚ wytrzymaïoĂciÈ, odpornoĂciÈ na plamy oraz odksztaïcenia, dlatego zawsze warto uwzglÚdniÊ sposób uĝytkowania pomieszczenia,
w którym majÈ siÚ znaleěÊ, na przykïad:
– w sypialni moĝna uïoĝyÊ dekoracyjnÈ wykïadzinÚ welurowÈ lub pÚtelkowÈ ciÚtÈ o dïugim i gÚstym runie – obie miÚkkie i ciepïe
w dotyku;
– w pokoju dziennym i dzieciÚcym lepiej
sprawdzi siÚ wykïadzina pÚtelkowa z krótkim
wïosem, bardziej wytrzymaïa i odporna na zabrudzenia.
Wykïadziny dywanowe produkuje siÚ z wïókien naturalnych: weïny, sizalu, a nawet trawy
morskiej lub wïókna kokosowego, a takĝe
z wïókien syntetycznych – poliamidu i polipropylenu. Oto ich wïaĂciwoĂci:
Weïna jest miÚkka, sprÚĝysta, odporna na
zabrudzenia i trudnopalna. Dobrze izoluje
cieplnie i akustycznie. Nie jest polecana do
miejsc wilgotnych i nie naleĝy jej ukïadaÊ
w pomieszczeniach przeznaczonych dla
alergików.
Sizal to bardzo trwaïe, wytrzymaïe,
szorstkie wïókno z ïodyg agawy. Jest antystatyczne i niepodatne na odksztaïcenia oraz
nieodporne na wilgoÊ. Takiej wykïadziny nie
moĝna praÊ i czyĂciÊ detergentami.
Trawa morska – równie trwaïa, ale sztywna, dlatego nie sprawdza siÚ w sypialniach
i pokojach dzieci. Polecana jest natomiast
do pomieszczeñ czÚsto uĝytkowanych: holi,
przedpokoi i korytarzy. Poniewaĝ trudno siÚ
barwi, dostÚpna jest tylko w naturalnym kolorze beĝu.
Wïókno kokosowe pozyskuje siÚ z okrywy
orzechów palmy kokosowej. Jest sztywne, ale
cenione za wïaĂciwoĂci antystatyczne.
Jaka jest róĝnica pomiÚdzy podïogÈ lakierowanÈ
a olejowanÈ?
Zarówno lakier, jak i olej równie skutecznie
zabezpieczajÈ drewno, poniewaĝ tworzÈ powïoki o podobnych walorach uĝytkowych, ale
po ich zastosowaniu uzyskuje siÚ inny efekt
estetyczny. Wedïug mnie pod tym wzglÚdem oleje majÈ przewagÚ nad lakierami, bo
sÈ produktami naturalnymi, ekologicznymi
i konkurencyjnymi dla lakierów na bazie wody.
Idealnie harmonizujÈ z drewnem, a jednoczeĂnie delikatnie podkreĂlajÈ i eksponujÈ jego naturalnÈ strukturÚ.

fot. Komfort
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Wykïadziny dywanowe sprawdzÈ siÚ w pokoju
dziecka. SÈ ciepïe, bo majÈ warstwÚ izolacyjnÈ

Polipropylen to wïókno, które najczÚĂciej
ïÈczy siÚ w wykïadzinach z wïóknami naturalnymi. Jest trwaïy, wytrzymaïy na Ăcieranie, zgniatanie oraz wilgoÊ, nie plami siÚ
i jest odporny na Ărodki chemiczne oraz na
grzyby i bakterie.
Poliamid, czyli wïókno nylonowe odporne na rozciÈganie, zginanie i skrÚcanie.
Zgniecione powraca do swojego ksztaïtu.
atwo siÚ barwi, dlatego dostÚpne jest w wielu
kolorach. Niestety, ïatwo siÚ takĝe plami.
Wykïadziny z PVC. Dlaczego wciÈĝ sÈ tak popularne? Bo ïatwo siÚ je ukïada, sÈ trwaïe
i odporne na uszkodzenia, nietrudno je utrzymaÊ w czystoĂci, a ich pielÚgnacja jest niekïopotliwa. Moĝna je stosowaÊ w pomieszczeniach przeznaczonych dla alergików. Gïadkie
wykïadziny z PVC sÈ bakteriostatyczne, a to
znaczy, ĝe mikroorganizmy nie rozwijajÈ siÚ
na ich powierzchni. Dobrze sprawdzajÈ siÚ
w ïazience i kuchni, bo sÈ odporne na wilgoÊ.
A ponadto sÈ niedrogie.
Wykïadziny z linoleum. Wykonane
z mÈczki drzewnej, oleju lnianego, ĝywic,
wapieni i juty tworzÈ bardzo trwaïy materiaï.
Nie przepuszczajÈ wody, sÈ odporne na zarysowanie i uszkodzenia. Moĝna nimi wykoñczyÊ posadzki w kuchni, korytarzach i przedpokojach. Uznawane sÈ za bardzo zdrowe
i higieniczne.
Powïoki olejowane sÈ odnawialne i zazwyczaj nie wymagajÈ powtórnego szlifowania.
Uszkodzone np. mechanicznie z ïatwoĂciÈ
dajÈ siÚ naprawiÊ miejscowo. JeĂli podïoga
jest lakierowana, operacja ta jest moĝliwa, ale
wymaga wiÚkszych umiejÚtnoĂci manualnych
oraz specjalnych preparatów.
Kaĝda podïoga, zarówno lakierowana, jak
i olejowana, musi byÊ pielÚgnowana. ObowiÈzkiem wykonawcy podïogi jest poinformowanie inwestora, jak naleĝy eksploatowaÊ podïogÚ drewnianÈ i czym jÈ konserwowaÊ.

