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RAPORT

Preparaty stosowane
na zewn¹trz

fot. Nobiles

MALOWANE
SŁOJE
Zwykle lubimy kontakt z ciep³ym w dotyku,
naturalnym drewnem. Wszechstronnoœæ tego materia³u
sprawia, ¿e jest on budulcem wielu elementów
wykoñczenia i wyposa¿enia domu. Jego zró¿nicowane
funkcje wymagaj¹ jednak ró¿nych pow³ok ochronnych
i dekoracyjnych o odmiennych cechach.
Jedne wykorzystamy do pokrycia stylowych szafek
kuchennych, inne do wykoñczenia drewnianych
pod³óg, jeszcze inne – do zabezpieczenia
mebli ogrodowych.
Cezary Jankowski
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Dekoracyjne malowanie drewna nara¿onego na oddzia³ywanie promieni s³onecznych, deszczu i mrozu powinno byæ
zawsze poprzedzone lub po³¹czone z jego
impregnacj¹. „Po³¹czone” dlatego, gdy¿
impregnowanie niekoniecznie musi stanowiæ odrêbny zabieg; dostêpne s¹ obecnie wyroby lakiernicze zawieraj¹ce równie¿ substancje impregnuj¹ce.
Jednak konstrukcje szczególnie nara¿one na niszczenie – stoj¹ce na wolnym
powietrzu p³oty, altany czy pergole 1 – powinny najpierw zostaæ zaimpregnowane
metod¹ pró¿niowo-ciœnieniow¹ w wyspecjalizowanym zak³adzie, a dopiero póŸniej
pomalowane farb¹ lub lakierem ozdobno-ochronnym.
Preparaty najczêœciej u¿ywane do dekoracyjnego malowania u¿ytkowanych na zewn¹trz elementów drewnianych to lakierobejce impregnuj¹ce. W praktyce ich w³asnoœci oraz sposób u¿ycia nie ró¿ni¹ siê –
pomijaj¹c ich wiêksz¹ lepkoœæ – od cech
i metod stosowania impregnatów barwi¹cych (omawiamy je szczegó³owo w artykule
„Drewno jak stal”, w tym numerze BD).
Jeœli drewno u¿ytkowane poza domem
zamierzamy pomalowaæ farbami kryj¹cymi lub pó³przezroczystymi, nale¿y na³o¿yæ
na nie podk³ad z bezbarwnej lakierobejcy
i dopiero tak przygotowane pokryæ farb¹.

Farby i lakiery do
drewna we wnêtrzach
W domu preparatami lakierniczymi
wykañczamy najczêœciej boazerie, drewniane sufity, meble z naturalnego drewna
czy niemalowan¹ stolarkê drzwiow¹ oraz
wiele innych drobnych przedmiotów.
Wprawdzie wewn¹trz budynku nie za1 Czymkolwiek planujemy pokryæ docelowo
elementy drewniane w otoczeniu domu,
uprzednio powinny one zostaæ zaimpregnowane ciœnieniowo (fot. Gartenholz H&H)
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chodzi w zasadzie szczególna potrzeba
impregnowania drewna, niemniej w domach wykañczanych du¿¹ jego iloœci¹
pewne elementy warto zabezpieczyæ nietoksycznymi impregnatami, zawartymi
w niektórych lakierach do wnêtrz. Ma to
uzasadnienie zw³aszcza dla du¿ych powierzchni boazerii, skrzyde³ drzwiowych
czy ob³o¿onych drewnem sufitów –
w tych przypadkach wskazane jest dzia³anie wed³ug opisanego ni¿ej schematu.
Najpierw malujemy powierzchniê
drewna lakierobejc¹ rozcieñczalnikow¹
(bezbarwn¹ lub kolorow¹) 2, a po jej wyschniêciu nak³adamy bezbarwny lakier
nawierzchniowy (mo¿e to byæ lakier rozcieñczalnikowy na bazie ¿ywic alkidowych lub wodorozcieñczalny, akrylowy).
W ten sposób zabezpieczamy materia³,
podkreœlamy jego naturalny rysunek,
a jednoczeœnie warstwa nawierzchniowa
bêdzie izolowaæ od kontaktu z substancjami impregnuj¹cymi i nada elementom wymagany po³ysk oraz wytrzyma³oœæ. £atwiej te¿ bêdzie w przysz³oœci przeprowadziæ odnawianie, gdy¿ konieczne wtedy
przetarcie lakieru nawierzchniowego
drobnoziarnistym papierem œciernym nie
zatrze rysunku s³ojów.
Czêsto decydujemy siê pokryæ barwn¹
kryj¹c¹ pow³ok¹ malarsk¹ meble i inne,
mniejsze elementy wyposa¿enia. Pamiêtajmy jednak o tym, ¿e tradycyjne farby do
drewna (olejne, ftalowe) utworz¹ na nich
g³adk¹, szczeln¹ pow³okê – po pomalowaniu trudno bêdzie zgadn¹æ, z czego przedmiot wykonano: z drewna czy mo¿e z tworzywa sztucznego lub metalu. Ponadto ta-

>>

2 Lakierobejca
nadaj¹ca satynowy
po³ysk (fot. Dyrup)

ka twarda i nieelastyczna pow³oka mo¿e
pêkaæ oraz ³uszczyæ siê, drewno bowiem
„pracuje” zmieniaj¹c swoje wymiary zale¿nie od stopnia wilgotnoœci.
Zupe³nie inny efekt uzyskamy u¿ywaj¹c do malowania nowoczesnych farb
kryj¹cych, które umo¿liwiaj¹ zachowanie
widocznej naturalnej faktury drewna, nadaj¹c mu jednoczeœnie okreœlony kolor.
Podobnie jak lakiery, farby te produkowane s¹ g³ównie na bazie ¿ywic alkidowych
lub akrylowych, jako wyroby rozcieñczalnikowe b¹dŸ wodorozcieñczalne. Trwa³oœæ ich barw, elastycznoœæ, a tak¿e
mo¿liwoœæ odprowadzenia z drewna
wilgoci, sprawiaj¹, ¿e mo¿na nimi malowaæ nie tylko elementy u¿ytkowane w pomieszczeniach suchych, ale równie¿ te
nara¿one na kontakt z wilgoci¹: ramy
okienne 3, futryny i drzwi zewnêtrzne.

dzaju i stanu. Je¿eli chcemy przywróciæ
elementom drewnianym naturalny „drewniany” wygl¹d, a tak¿e w przypadku, gdy
na³o¿ona wczeœniej farba ³uszczy siê, trzeba star¹ pow³okê ca³kowicie usun¹æ. P³askie powierzchnie mo¿na w tym celu oszlifowaæ, a nawet ostrugaæ; na przedmioty
o skomplikowanych kszta³tach lepiej zastosowaæ preparaty do usuwania pow³ok lakierniczych. Po takim wstêpnym oczyszczeniu drewno trzeba wyg³adziæ papierem
œciernym. Stare pow³oki w dobrym stanie
wystarczy zmatowiæ przez oszlifowanie.
Ewentualne ubytki drewna uzupe³nia siê
szpachlówk¹ (np. akrylow¹), a w miejsca
wiêkszych uszkodzeñ wkleja siê wstawki
z dopasowanych kawa³ków drewna.
3 Pow³oki na bazie ¿ywic akrylowych zapewniaj¹ trwa³oœæ barwy elementów drewnianych
i chroni¹ je przed dzia³aniem czynników atmosferycznych (fot. Domex Okna i Drzwi)

Przygotowanie pod³o¿a
Drewno – zarówno „zewnêtrzne”, jak
i to „domowe” – musi zostaæ przed malowaniem wysuszone do wilgotnoœci nie
wiêkszej ni¿ 10%, a tak¿e oszlifowane. Jeœli naszym celem jest renowacja starej pow³oki, dzia³anie nale¿y uzale¿niæ od jej ro-

Dajmy drewnu odetchn¹æ

Preparaty nak³adane na drewno eksploatowane na wolnym powietrzu nie mog¹ tworzyæ szczelnych,
nieprzepuszczaj¹cych pary wodnej pow³ok. W litych elementach drewnianych prêdzej czy póŸniej pojawi¹ siê bowiem pêkniêcia, przez które woda bêdzie mog³a przenikn¹æ w g³¹b drewna. Jeœli wówczas
szczelna pow³oka lakiernicza uniemo¿liwi jej odparowanie, wytworzone wewn¹trz elementu ciœnienie bêdzie wypychaæ parê, która wywieraj¹c od spodu nacisk na pow³okê mo¿e doprowadziæ do jej oderwania
i odspojenia siê od pod³o¿a. Z tego w³aœnie powodu nie znajduj¹ tu zastosowania np. farby ftalowe, tworz¹ce szczelne, a przy tym nieelastyczne pow³oki.
fot. Gartenholz H&H
Do malowania kryj¹cego na zewn¹trz przeznaczone s¹ farby g³êboko wnikaj¹ce w strukturê drewna, zmniejszaj¹ce jego nasi¹kliwoœæ oraz pêcznienie.
Utworzone przez nie pow³oki mog¹ tworzyæ warstwê
ca³kowicie kryj¹c¹ lub lekko przeœwituj¹c¹, zachowuj¹c¹ rysunek s³ojów. Najczêœciej s¹ to farby alkidowe
o w³asnoœciach tiksotropowych (czyli niekapi¹ce).
Trwa³e i elastyczne pow³oki daj¹ równie¿ wodorozcieñczalne farby akrylowe.

Malowanie
Jako pierwsz¹ warstwê na surowe
drewno najlepiej na³o¿yæ lakier lub farbê
rozcieñczalnikow¹, poniewa¿ w mniejszym stopniu ni¿ farby wodorozcieñczalne
powoduj¹ one podnoszenie siê w³ókien
drewna. Kolejne warstwy mo¿na ju¿ tworzyæ z dowolnego materia³u lakierniczego, za pomoc¹ pêdzla, wa³ka lub pistoletem natryskowym. Jeœli u¿ywamy pêdzla
albo wa³ka, narzêdzie prowadzimy
wzd³u¿ w³ókien drewna, staraj¹c siê równomiernie nak³adaæ preparat. Przy malowaniu powierzchni pionowych warto u¿ywaæ materia³ów o w³asnoœciach tiksotropowych, zapobiegaj¹cych sp³ywaniu
œwie¿ej farby – unikniemy wówczas powstawania nieestetycznych zacieków. Elementy drewniane z regu³y maluje siê
dwukrotnie, szlifuj¹c ewentualnie powierzchniê przed na³o¿eniem kolejnej
warstwy.
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Lakiery do pod³óg
Powierzchnie drewniane szczególnie nara¿one na œcieranie – czyli m.in.
pod³ogi, schody i podesty 4 – powinny
zostaæ zabezpieczone tward¹, odporn¹
na uszkodzenia pow³ok¹ lakiernicz¹.
Ze wzglêdu na du¿¹ p³aszczyznê pokrycia, u¿yte do malowania preparaty nie
mog¹ zawieraæ substancji toksycznych, wywo³uj¹cych uczulenie czy wydzielaj¹cych zapach. Popularne dawniej
pow³oki wykonywane z u¿yciem dwusk³adnikowych lakierów epoksydowych,
mimo wysokiej trwa³oœci zosta³y w³aœciwie wyeliminowane przez nowe, bardziej przyjazne œrodowisku materia³y
lakiernicze. W tej grupie wyrobów najczêœciej spotyka siê lakiery rozcieñczalnikowe na bazie poliuretanu oraz wodorozcieñczalne – np. poliuretanowo-akrylowe 5, przy czym pow³oka wykonana z tych pierwszych z regu³y wykazuje wiêksz¹ trwa³oœæ. Mankamentem
œrodków rozcieñczalnikowych jest wydzielana podczas wysychania przykra
woñ. Po na³o¿eniu lakieru trzeba przez
kilka dni intensywnie wietrzyæ pomieszczenie, a¿ do ca³kowitego zaniku zapachu. Wyroby wodorozcieñczalne s¹
praktycznie bezwonne, a utworzona
z nich elastyczna pow³oka, choæ mniej
odporna na œcieranie, nie ³uszczy siê
i nie pêka.
Niektóre lakiery pod³ogowe mog¹ powodowaæ ciemnienie surowego drewna,
4 Drewniane schody, podesty i pod³ogi s¹
szczególnie nara¿one na œcieranie (fot. Alco)

¯adnego lakieru nie mo¿na nak³adaæ na pod³o¿e
woskowane czy pastowane; taka posadzka bezwzglêdnie wymaga cyklinowania
>>

Barwnie i przejrzyœcie

Elementy drewniane u¿ytkowane wewn¹trz pomieszczeñ (meble, parapety itp.) wykañczamy najczêœciej lakierami bezbarwnymi lub farbami kryj¹cymi. Coraz czêœciej jednak typowe
lakiery zastêpowane s¹ przez lakierobejce i lazury, zmieniaj¹ce barwê
materia³u przy zachowaniu rysunku s³ojów. Obecnie trudno jednoznacznie
rozdzieliæ te wyroby, gdy¿ cechuj¹ je podobne w³asnoœci oraz zastosowanie. Dodatkowo mog¹ zawieraæ substancje kwalifikuj¹ce je do grupy œrodków impregnuj¹cych.
Za pomoc¹ pow³ok ochronnych mo¿na nadaæ
drewnu jeden z wielu odcieni zachowuj¹c
naturalny rysunek jeggo s³ojów (fot. Trade JKK)

dlatego przed ich na³o¿eniem konieczne
jest pokrycie pod³ogi izoluj¹cym lakierem caponowym (tzw. kaponem).

Przygotowanie pod³o¿a
Lakiery pod³ogowe mo¿na nak³adaæ
na surowe, oszlifowane drewno lub – jako
pow³oki renowacyjne – na malowane
wczeœniej pod³o¿a. Przed malowaniem
posadzkê nale¿y zawsze dok³adnie odkurzyæ, a wszelkie ubytki i wg³êbienia wype³niæ szpachlówk¹ o dobranej barwie
(w praktyce parkieciarze najczêœciej u¿ywaj¹ do tego celu pozosta³ych z cyklinowania drobnych wiórków, rozrobionych
klejem do parkietu).
Przy renowacji pod³ogi stary lakier
powinien zostaæ przeszlifowany drobnoziarnistym papierem œciernym. W miejscach wytartych do „¿ywego” drewna konieczne bêdzie na³o¿enie warstwy lakieru
izoluj¹cego oraz warstwy wyrównuj¹cej
z lakieru pod³ogowego. Przy znacznych
uszkodzeniach powierzchni lepiej poddaæ ca³¹ pod³ogê cyklinowaniu, a nastêpnie polakierowaæ w taki sam sposób, jak
surowe drewno. Je¿eli na stary lakier nak³adane by³y w przesz³oœci œrodki konserwuj¹ce, przed odnowieniem trzeba je
zmyæ preparatem odpowiednim do rodzaju pow³oki ochronnej.

Lakierowanie
O ile wynika to z zaleceñ producenta,
przed na³o¿eniem lakieru nawierzchniowego surowe drewno nale¿y pomalowaæ
izoluj¹cym podk³adem caponowym.
Pierwsz¹ warstwê lakieru nak³adamy po
jego wyschniêciu. U¿ywamy do tego
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5 Wodorozcieñczalne
poliuretanowo-akrylowo
lakiery do parkietu s¹
przyjazne dla œrodowiska
(fot. Dyrup)
miêkkiego pêdzla, wa³ka z krótkim w³osiem lub specjalnej zgarniaczki. Lakier
nale¿y nak³adaæ doœæ obficie, aby umo¿liwiæ jego samoistne rozlewanie siê po powierzchni pod³ogi.
W przypadku renowacji pod³óg dobrze utrzymanych wystarczy niekiedy jednokrotne malowanie, ale surowe drewno
lub mocno zniszczon¹ pod³ogê trzeba
pokryæ dwiema warstwami lakieru.
Przed na³o¿eniem drugiej warstwy powierzchniê nale¿y przetrzeæ drobnoziarnistym papierem œciernym. Wprawdzie pomalowana pod³oga ju¿ po 12-24 godzinach
nadaje siê do ostro¿nego u¿ytkowania, ale
pe³n¹ wytrzyma³oœæ pow³oka uzyskuje dopiero po 3-7 dniach.
I
Dane teleadresowe producentów zamieœciliœmy na str. 65.

Co, za ile:
–
–
–
–
–

lakierobejce impregnuj¹ce
lazury
lakiery caponowe
lakiery poliuretanowe
lakiery do pod³óg
rozcieñczalnikowe
– lakiery do pod³óg
wodorozcieñczalne
– farby alkidowe
– farby akrylowe
Podajemy ceny brutto

25-40 z³/l
30-40 z³/l
10-12 z³/l
20-30 z³/l
20-50 z³/l
40-60 z³/l
15-25 z³/l
25-35 z³/l

