Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY

PODŁOGI OLEJOWANE W OBIEKTACH

Olej jest w zasadzie jedynym rodzajem zabezpieczenia powierzchni w obiekcie o dużym natężeniu
ruchu. Popularne ostatnio galerie handlowe dla podniesienia prestiżu w obiekcie chcą mieć zawsze
wmontowane posadzki drewniane. Nie rzadko w obrębie ciągów komunikacyjnych SA ułożone różne
posadzki niespełniające swej nobliwej funkcji. Kto za to odpowiada?
Odpowiedź na tak zadane pytanie nie jest prosta. Po części sam projektant. Kierując się tylko
kolorem zamawiane jest często drewno, które
nie nadaje się na powierzchnie posadek w takim
obiekcie. Ponadto Sam inwestor, który nie zawsze stosuje się do instrukcji użytkowania i pielęgnacji. I wreszcie sam wykonawca. Parkieciarze bardzo rzadko maja zwyczaj interesowania
się posadzką po wykonaniu zadania inwestycyjnego. Gdyby tak było, to w obiekcie po kontrolnych wizytach naciskaliby inwestora o częstszą
pielęgnację, o właściwa pielęgnację, czy w ogóle wywieraliby wpływ na pielęgnację parkietu
obiektowego pod warunkiem utraty gwarancji.
No właśnie o ile taka gwarancja zawsze istniej,
to bardzo rzadko istnieją warunki gwarancji. Pamiętajmy gwarancja bez warunków jest gwarancją bezwarunkową, czyli inwestor może zrobić
wszystko to, o czym nie jest informowany w gwarancji. Nie widziałem nigdy (poza swoimi gwarancjami), aby wykonawcy informowali klienta,
że olejowanie podłóg nie jest trwałym zabezpieczeniem powierzchni. Olej wnikając w porowata
strukturę drewna, bardzo często się utlenia (oxyduje) i nawet, jeśli nikt nie będzie chodził po tej
posadzce to i tak oleju będzie coraz mniej. Klient
jednak myśli zupełnie inaczej. Jeśli coś jest wyolejowane to znaczy jest zabezpieczone, podobnie jak zalakierowane – „może się lakier czy olej
wycierać, ale na jakiś czas starczy”. Jak długi to
okres? Zrobiłem posadzkę w Starym Browarze w
Poznaniu. Jak pisze na swej stronie internetowej
firma Fortis (właściciel obiektu) tylko w dniu otwarcia przez obiekt przewinęło się 70 tys. ludzi.
To tak jakby w drzwiach naszego domu leżał parkiet i czteroosobowa rodzina chodziła po nim, wchodząc do domu 20 razy dziennie przez 10 lat.
Instrukcja nie zawiera zazwyczaj żadnych wskazówek i z pewnością nie zawiera kosztów utrzymania obiektu. W mojej praktyce instrukcja utrzymania obiektu tego typu to przynajmniej 4-5 stron różnych zaleceń. Po
pierwsze, mikroklimat (wilgotności i temperatury) po drugie, materiały eksploatacyjne i środki pielęgnacyjne.
Po trzecie, sposób posługiwania się środkami. Po czwarte, zagrożenia mogące się pojawić w przypadku samowoli lub chęci oszczędzania na pielęgnacji. Po piąte, usytuowanie wycieraczek, jako stref przechwytywania
pisaku i wilgoci. Piasek szoruje posadzkę drewnianą, a wilgoć wytrawia posadzkę z oleju.
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Z połączenia piasku i wilgoci powstaje błoto i
właśnie ono wnika w głąb drewna i brudzi trwale jego strukturę. Po szóste, oferowanie swojej
usługi, jako alternatywy dla firm sprzątających.
Nawet, jeśli nasza firma nie dostanie zlecenia
na utrzymanie posadzki w obiekcie, to w ten
sposób zawsze uwiarygodniamy naszą pracę
i sens stosowania oleju, jako zabezpieczenia i
sens dokładnej metodycznej pielęgnacji.
Oto zdjęcia z galerii handlowej prawidłowo pielęgnowanej, gdzie dziennie przechodzi od 20-30
tysięcy ludzi. Firmy sprzątające, co noc myje
podłogę i nacierają bardzo cienką warstwą oleju
pielęgnacyjnego. Po pielęgnacji zawsze podłoga jest polerowana do sucha. Waży jest również
czas pielęgnacji. Zabiegi pielęgnacyjne muszą
się skończyć na pięć godzin przed otwarciem
obiektu. W ciągu dnia panie sprzątaczki zawsze
usuwają na bieżąco jakiekolwiek ślady zabrudzenia podłogi. Cicho i bezszelestnie przesuwają się miedzy klientami z małymi wilgotnymi
mopami.
Oto zdjęcia z obiektu źle pielęgnowanej posadzki, gdzie w miesiącu odwiedza te pomieszczenia
2–4 tys. ludzi. Tutaj firma sprzątająca olej nakłada bardzo rzadko. Po umyciu posadzki drewnianej nie czeka, aż obeschnie, tylko od razu
nakłada olej pielęgnacyjny w nadmiarze. Nigdy
podłoga po olejowaniu nie jest polerowana do
sucha.
Oto zdjęcia z zakładu fryzjerskiego. Wprost z
trotuaru wchodzi się do pomieszczenia. Klientki
nigdy nie wycierają obuwia, gdyż wycieraczka
nie jest dla nich przyjazna. Każda klientka w butach na szpilce skutecznie ominie strefę wytarcia obuwia, bo będzie się bała załamać obcas.
W efekcie parkiet jest użytkowany w sposób
bezwzględny z duża ilością pisaku i wilgoci pochodzącej z zewnątrz, chociaż parkiet nie jest
usytuowany bezpośrednio na wejściu.
Czesław Bortnowski
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