Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY
Wędzony dąb - nieoczywiste podstawy
wiedzy parkieciarskiej
Wędzony dąb jako materiał podłogowy ma szereg korzystnych właściwości. Jest bardziej odporny na zmiany klimatyczne w pomieszczeniu, odporny na grzyby i insekty
co ułatwia zastosowanie zewnętrzne, lub w kuchni czy łazience. Nieco twardszy po
chemicznej modyfikacji i przez swoją ciemną barwę jest znakomitą alternatywą drewna tropikalnego. W efekcie brązowo-miodowa lub nawet czarna kolorystyka pozwala
porównywać dąb do drewna Mooreiche albo tropikalnego Wenge. Różne stężenia zawartości taniny w strukturze drewna pozwalają uzyskać efekt cienia, co jest zbliżone
do starych podłóg.
Taka struktura powstaje po sprowokowaniu reakcji
chemicznej podanego amoniaku i kwasu garbnikowego zwanego taniną zawartego w sposób naturalny w
drewnie dębowym.
Jak powstaje dąb wędzony?
Są trzy różne sposoby wędzenia.
W konwencjonalnym wędzeniu, bardzo rzadko prak-

tykowanym, drewno jest przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu, w którym z otwartego naczynia z
wodnym roztworem amoniaku dochodzi do swobodnego parowania. Amoniak miesza się z powietrzem
i dochodzi do zaczernienia, w tym przypadku bardzo
powierzchownego, drewna dębowego. Metoda prawie
nie stosowana, choć w latach 90-tych jeszcze była
powszechna. W bardzo odległych czasach zbierano
mocz koński i w zamkniętym pomieszczeniu uwalniano jego zapach zamiast amoniaku

Krótkie wędzenie warstwy wierzchniej Fot: Czesław Bortnowski
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Bardzo krótkie wędzenie - warstwa wierzchnia nie jest właściwie uwędzona Fot: Czesław Bortnowski

Obecnie w wyspecjalizowanych zakładach przemysłowych amoniakowanie, czy jak kto woli wędzenie,
stosuje się w technice próżniowej i dzięki nadciśnieniu lub podciśnieniu roztwór jest wtłaczany w strukturę drewna. Jest to proces pracochłonny i w zależności
od grubości drewna trwa od dwóch do pięciu tygodni,
a wtedy wędzenie przebarwia drewno na wskroś.

problemem. W większości producenci zdołali opracować bardzo skuteczne sposoby pozbycia się resztek
zapachu zanim materiał trafi do sprzedaży. Jednym
z nich jest dosuszanie drewna w warunkach komór
suszarniczych i intensywnej wentylacji. Opary amoniakowe bardzo szybko ulatniają się w warunkach
podwyższonej temperatury.

No właśnie, gdyby tylko nie ten amoniak, czyli ostry
zapach i ryzyko występowania problemów przy przyklejaniu i lakierowaniu elementów. Parkieciarz bezwzględnie powinien znać konsekwencje obu cech.

Pomimo bardzo dokładnych procedur u producenta to
sam parkieciarz również powinien zwrócić uwagę na
ewentualne ślady zapachowe. To uchroni go przede
wszystkim od błędów montażowych.

Pierwsza cecha nie jest obecnie groźna i występuje
tylko wtedy, gdy partia materiału po wędzeniu nie została dostatecznie i starannie przewiana świeżym powietrzem i nie odparował amoniak resztkowy. Wzrastająca świadomość prozdrowotna zawsze wystawiała dąb wędzony na próbę, ale jak pokazuje praktyka
odparowanie amoniaku z drewna nie jest już dzisiaj

Druga cecha to problemy z przyklejaniem takich elementów i to zarówno warstwówek, jak i litych deszczułek.

36

Parkieciarz przed montażem parkietów wykonuje
szereg różnych pomiarów w tym pomiar wilgotności
drewna. Ponieważ w wyniku wędzenia odkładają się

Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY

Rózne stopnie uwędzenia dębu, zależne od czasu wędzenia Fot: Czesław Bortnowski

we wnętrzu drewna sole. Klasyczny pomiar wilgotności elementów będzie zawsze zawyżony. Sól jest
przewodnikiem i zawsze we wskazaniach wartości
będą podwyższone, co nie oznacza wcale, że rzeczywiście tak jest, bo wędzenie samo w sobie nie dostarcza wilgoci. Chcąc się dowiedzieć o rzeczywistym poziomie wilgotności elementów dębowych wędzonych,
musimy zmierzyć je zawsze wagosuszarką.
Kładłem w przeciągu swojej działalności rzemieślniczej sporo posadzek z dębu wędzonego. Były to
mieszkania, ale i obiekty użyteczności publicznej jak
centra handlowe, stadion czy port lotniczy. To naprawdę były tysiące m2. Wszystkie te posadzki do obecnej
chwili są przyklejone nienagannie. I co ciekawe żadna nie wymagała jeszcze renowacji, choć minęła już
ponad dekada. Czym zatem skutecznie przykleić parkiet wędzony amoniakiem?
Przy niedostatecznie przewianej partii materiału i
wyższym resztkowym poziomie amoniaku w drewnie
praktycznie każdy klej może okazać się nieskuteczny. Substancje zawarte w kleju wchodzą w reakcję
chemiczną z cząstkami amoniaku, co może prowadzić do długotrwałego wydzielania przez parkiet zapachu amoniaku, choć początkowo wydzielanie zapachu było niewielkie. Miałem kiedyś taką ekspertyzę we Wrocławiu, gdy przyklejony parkiet wydzielał

Stadion we Wrocławiu Fot: Czesław Bortnowski
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nieznośny zapach po 2-3 tygodniach, choć w chwili
montażu nie było tego czuć. Klient nawet zlecił badania emisji amoniaku i w efekcie była ona znacznie
zawyżona. Powodem była reakcja amoniaku z nie do
końca przewianego i odparowanego materiału i substancji chemicznych z kleju. Na domiar złego klej nie
miał odpowiedniej adhezji i wytrzymałości nawet po
tak długim czasie. Po prostu z powodu reakcji chemicznej nie związał prawidłowo.
Z pewnością chronieni są parkieciarze, którzy zgłosili
się do producenta kleju i dostali wytyczne co do możliwości jego zastosowania przy klejeniu dębu wędzonego. Na przykład takie wytyczne dostałem na piśmie
od firmy SIKA, której to klej stosowałem na stadionie
wrocławskim na powierzchni ponad 8000 m2. Przyjechał technik i po oględzinach jakości odparowania
amoniaku w partii materiału dopuścił stosowanie kleju bez żadnych warunków. Z mojego doświadczenia
wynika, żeby unikać wszelkich jednoskładnikowych
klejów, szczególnie polimerowych STP, oraz klejów
dyspersyjnych.
Bardzo dobre rezultaty osiąga się stosując kleje dwuskładnikowe poliuretanowo-epoksydowe. Są to stosunkowo niedrogie kleje, szczególnie często produkowane przez włoskie fabryki i mające bardzo wysokie
parametry wytrzymałościowe. Również bezpieczne
okazują się stare w swojej formule kleje syntetyczne.
Choć wielu producentów zrezygnowało z nich, to nadal można je kupić.
Problematyczne mogą być również wszelkie deski i deszczułki wielowarstwowe. Jeśli producent z

Trudnosci z przyklejeniem warstwy wierzchniej w panelach drewnianych Fot: Czesław Bortnowski
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Port lotniczy we Wrocławiu Fot: Czesław Bortnowski

Trudnosci z przyklejeniem warstwy wierzchniej w panelach drewnianych Fot: Czesław Bortnowski
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różnych powodów po wędzeniu pośpieszy się z klejeniem warstwy wierzchniej, to efekt będzie katastrofalny i widoczny dopiero po przyklejeniu do podkładu.
Dlatego polecane są dla podłóg warstwowych kleje z
rodziny PU.

drewna lakierem na bazie alkoholu. Jeszcze lepszym
rozwiązaniem jest stosowanie lakierów poliuretanowych chemicznych na bazie rozpuszczalników lub
kilka dni wcześniej wyolejowanie powierzchni przed
lakierowaniem w systemie olej-lakier. Jednak najbardziej bezpieczną metodą jest stosowanie olejów i olejowosków.

A jakie pokrycie na powierzchni drewna
wędzonego zastosować?
Także lakiery muszą być odpowiednie. Lakierowanie
powierzchni parkietu w pewnym stopniu zapobiega
wydzielaniu zapachu amoniaku. Nieodpowiednie systemy lakierów mogą przez emisję amoniaku znacznie
ucierpieć i nie mieć odpowiedniej adhezji do drewna.
Przed położeniem lakieru nawierzchniowego wodnego producenci polecają zagruntowanie powierzchni

Jak widać dąb wędzony nie jest materiałem dla
„freszmenów” i różnej maści układaczy. Z punktu widzenia zagrożeń powinien być montowany tylko przez
wykwalifikowanych parkieciarzy i to z odpowiednim
stażem.

Czesław Bortnowski
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