Z praktyki rzeczoznawcy

Czy ITB okrela rzeczywist¹ jakoæ klejów parkieciarskich?
Pisz¹c ten artyku³ ponownie nara¿ê siê komu
z bran¿y w Polsce, ale zawsze powtarzam, ze po to
jest prasa bran¿owa, aby komentowaæ nieprawid³owoci.
Jako rzeczoznawca mam okazjê co jaki czas oceniaæ wady posadzek drewnianych. Wady te dotycz¹
zarówno b³êdów parkieciarskich jak i z³ej jakoci
u¿ytych materia³ów. Od ponad roku ledzê pewne
zjawisko powtarzaj¹ce siê na budowach, a dotycz¹ce odklejania siê posadzek drewnianych w bardzo charakterystyczny sposób tzn. degradacji ulega
sama spoina klejowa, a nie po³¹czenie spoiny z deszczu³k¹ lub podk³adem. Zjawisko to jest o tyle niepokoj¹ce, ¿e powtarza siê zawsze na produktach niektórych polskich producentów, które mo¿na czêsto
kupiæ w supermarketach lub sklepach ogólnochemicznych. Ten artyku³ odpowiada na pytanie, dlaczego kleje produkowane w Polsce s¹ bardzo czêsto
gorszej jakoci i odbiegaj¹ od jakoci zachodnich
konkurentów. Nie jest on wymierzony w polski
przemys³ tylko w polsk¹ mentalnoæ i kombinatorstwo.
Tych kilka przypadków, z którymi siê zetkn¹³em dotyczy klejów
czterech polskich producentów, a wady te wyst¹pi³y w ró¿nych
czêciach Polski i dotyczy³y ró¿nych wykonawców. Wykluczam
wiec b³êdy parkieciarzy i wady powsta³e wskutek nieodpowiednich warunków na budowach. Wszystkie przypadki wad ujawni³y siê dopiero po okresie roku lub dwu lat do wykonania.
Jak znamienne s¹ to przypadki niech wiadcz¹ o tym opisy.
Pewna ma³a miejscowoæ w po³udniowo-zachodniej Polsce.
Mozaika zosta³a zakupiona w supermarkecie, a klej w lokalnym
sklepie chemicznym. Starannie u³o¿ona na podk³adzie z p³yty
wiórowej i staranie wykoñczona lakierem, po roku od u³o¿enia
odspaja siê. Co zasta³em w obiekcie? Dom inwestora o wysokim standardzie nie nosi³ znamion innych wad budowlanych.
Warunki panuj¹ce w pomieszczeniach wzorowe, wilgotnoæ
drewna równie¿. Jak wygl¹da³a wada posadzki?
Na podk³adzie na prawie ca³ej powierzchni klej przylega bez
ladów odspojenia od p³yty. Na deszczu³ce mozaikowej równie¿ klej przylega do drewna, ale ca³a mozaika nie trzyma siê
podk³adu, poniewa¿ klej siê rozwarstwi³. Podobna sytuacja
w innym domu, tym razem mozaika wykonana na podk³adzie
cementowym.
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Spoina klejowa ulegla degradacji nawet na warstwie papieru
perforowanego.

Wyranie odspojona powierzchnia klejowa

Proszê zwróciæ uwagê, ¿e ten typ mozaiki posiada pod spodem papier perforowany. Parkieciarz starannie utopi³ mozaikê z papierem w kleju parkieciarskim, ale po oko³o roku mozaika w ca³oci odkleja siê. Wydawa³oby siê, ¿e papier perforowany powinien byæ najs³abszym elementem w tej spoinie. Ale
nie on siê zerwa³ wskutek niewielkich naprê¿eñ. Klej dok³adnie
pokrywa równie¿ papier i przylega do niego. Natomiast nie
papier, tylko klej uleg³ degradacji. W tym przypadku odpowied producenta jest jednoznacznie niekorzystna dla wykonawcy.
Podobna sytuacja jest w rodkowej Polsce u znanego producenta parkietów. Klient, który zakupi³ tradycyjn¹ mozaikê dêbow¹ przyklei³ j¹ do cementowego podk³adu za pomoc¹ innego ni¿ poprzednio, polskiego kleju. I tutaj podobnie. Po dwu
latach ca³e po³acie mozaiki odspojone od mocnego podk³adu.
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na Podhalu zosta³ s¹dzony przez inwestora za odspajanie siê
posadzek drewnianych na sumê ponad 200 tys. z³otych. Tylko
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej nie doprowadzi³o do upadku firmy.

Ta mozaika nie rozlecia³a siê tylko dlatego, ¿e poszczególne
lamelki trzyma³ lakie

Ca³oæ mozaiki odspojona

Wyraznie widoczne staranne klejenie calej powierzchni. W
tym przypadku klej zamienil sie w proszek

Producent tego kleju równie¿ zachowa³ siê jak poprzedni.
W tym przypadku klej zamieni³ siê w proszek i mimo, ¿e parkieciarz wykona³ swoje zadanie znakomicie, to w³anie jego producent oskar¿a o nierzetelnoæ. Znamienne w tym przypadku
by³o to, ¿e ca³y salon z lamelowej mozaiki pa³acowej (ok. 50 m2)
by³ wczeniej wykonany na kleju UZIN MK 73 i ta powierzchnia posadzki w tym samym domu, uk³adana nawet wczeniej
przylega³a do takiego samego podk³adu znakomicie.
Maj¹c takich zleceñ wiêcej zacz¹³em pytaæ wykonawców
o zdarzenia podobnego typu. Pewien parkieciarz ze wschodniej Polski dostarczy³ mi dokumentacjê kilku wad posadzek
przez niego zrobionych, w których wyst¹pi³o podobne zjawisko. Ten wykonawca mia³ zwyczaj wszystko dokumentowaæ,
wiêc nie ulega w¹tpliwoci, ¿e to wina kleju. Inny parkieciarz

Po tych przypadkach w marcu 2003 roku uda³em siê do I.T.B.
Tam niechêtnie przyjêty wreszcie opowiedzia³em ca³¹ historiê
i wyjani³em, ¿e chcê poznaæ metody, jakimi bada siê jakoæ
klejów. W odpowiedzi dowiedzia³em siê, ¿e s¹ to metody zawarte w normie DIN 281 i pokrótce zosta³y mi opisane. Maj¹c
tê normê w oryginalnym spisie norm niemieckich, porówna³em
w bibliotece I.T.B. jej t³umaczenie pod numerem katalogowym
1334. S¹ tam opisane wszystkie metody badawcze klejów parkieciarskich, jednak jedna z metod, tzn. metoda starzenia kleju
nie by³a stosowana w procedurach badawczych ITB. Na pytanie dlaczego? Us³ysza³em odpowied, ¿e trwa za d³ugo i jest
zbyt kosztowna. W³anie zaniechanie badania polskich klejów
na starzenie powoduje, ¿e maja one aprobatê I.T.B., ale i tak
mog¹ byæ wadliwe. Poza tym, gdy zapyta³em, jaka jest szansa
na ponowne badanie danej partii kleju na zgodnoæ z aprobat¹, w odpowiedzi us³ysza³em, ¿e trzeba za to ponownie zap³aciæ. Wiemy ile kosztuje w tym instytucie takie badanie i jak d³ugo nale¿y czekaæ na wyniki. Ciekaw jestem, czy w³anie dlatego polscy producenci czuj¹ siê bezkarni? Nawet, jeli dana
partia kleju przekazana do badania jest dobra, to niechêtnie
s¹ uruchamiane mechanizmy sprawdzaj¹ce wyroby z innej
partii na zgodnoæ z norm¹. Oczywicie producent powinien
wystawiæ deklaracjê zgodnoci danej partii z aprobat¹ I.T.B.,
ale jeli i tak nikt nie sprawdza ponownie tego wyrobu to nie
kwapi¹ siê do rzetelnoci.
Dlaczego jednak jestem od wielu lat zwolennikiem stosowania
sprawdzonych klejów zachodnich? Tamte kleje s¹ równie¿
sprawdzane na zgodnoæ z norm¹, tylko, ¿e rzetelnoæ nie

61

Z praktyki rzeczoznawcy

pozwala na oszczêdnoci. Wymagania, które stawia norma
DIN 281 klejom do parkietów, nale¿y rozumieæ jako wymagania minimalne, tak ¿e ich spe³nienie nie wszystko nam mówi
o rzeczywistej jakoci klejów. Przez analizê zastosowaniu klejów na budowach i rozwój metod badawczych laboratoryjnych
kleje do parkietów na zachodzie zostaj¹ sprawdzane przez
samych producentów, którzy bior¹ pod uwagê o wiele wiêcej
kryteriów, w celu utrzymania pewnej jakoci i w³aciwoci.
W Polsce samo wyprodukowanie kleju ju¿ staje siê sukcesem,
a co dopiero mówiæ o konsultacjach wewn¹trz bran¿owych
i analizê problemów. Ponadto w niemieckich czy w³oskich fabrykach zawsze kolejne partie wyrobu podlegaj¹ sprawdzaniu,
co w warunkach polskich nie jest norm¹. Jeden tylko instytut
dyktuje warunki finansowe i terminy, szachuj¹c wszystkich chc¹cych zaistnieæ na rynku budowlanym. Bardzo wysokie ceny za
badanie, niemaj¹ce odpowiednika nigdzie w Europie s¹ narzucone monopolistycznie po to, by utrzymaæ ca³¹ armiê naukowców od oszczêdnych badañ. Sprawdzi³em, ¿e badanie kleju
parkieciarskiego wg wszystkich metod normy DIN 281 kosztuje
w instytutach niemieckich 500 EUR. W Polsce w I.T.B. kilka, lub
kilkanacie razy wiêcej. Czy jest to uzasadnione? Czy I.T.B.
gwarantuje jakoæ kleju do parkietów?
Odpowied pozostawiam wszystkim tym, którzy oszczêdzaj¹c
4-5 z³ na metrze kwadratowym nie liczyli, ¿e parkiet, który po³o¿yli wraz z robocizna i innymi materia³ami kosztuje ponad 150 z³.
A i tak jest du¿e ryzyko, ¿e kto to oceni jako przyk³ad z³ego
wykonawstwa.
Dla chc¹cych siê dowiedzieæ jak bada siê kleje parkieciarskie wg DIN 281, t³umaczê w skrócie opis
tych metod.
Kontrola lepkoci.
Przy kontroli lepkoci klej zostaje rozprowadzony na p³ycie
przy pomocy szpachelki zêbatej ( g³êbokoæ zêba 3mm, szerokoæ 3,5mm). Zgodnie z norm¹  kleje musz¹ daæ siê dobrze
rozprowadziæ. Struktura na³o¿onego kleju musi pozostaæ widoczna po rozprowadzeniu. Dobrze daj¹cy siê rozprowadziæ
klej mo¿e zostaæ na³o¿ony równomiernie zalecan¹ tutaj szpachelk¹ zêbat¹ bez koniecznoci u¿ycia nadmiernej si³y tak, i¿
pod rowkami z¹bków pozostanie klej. Struktura rowków kleju
powinna, po poci¹gniêciu dobrze siê trzymaæ a rowki kleju nie
mog¹ mocno siê zlewaæ.
Aby spe³niæ jednoczenie te dwa wymagania ³atwego rozprowadzania i wysokiej stabilnoci rowków klej powinien posiadaæ
okrelony poziom lepkoci struktury. Zachowanie o w³aciwo-
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ciach tiksotropowych oznacza, ¿e klej w stanie spoczynku posiada wysok¹ lepkoæ a przy dodaniu energii (rozprowadzanie
kleju) posiada wówczas niski stopieñ lepkoci. Przyk³adem wyranej lepkoci strukturalnej jest ubita na sztywno piana, która
w stanie spoczynku nie wyp³ynie z naczynia kuchennego, ale
prawie bez ¿adnego oporu da siê rozprowadziæ na ciecie.
Przy kontroli zwil¿alnoci bada siê zwil¿anie spodniej strony
dêbowych deszczu³ek posadzkowych. Warstwê kleju o gruboci 1 mm nanosi siê na p³ytê. Po up³ywie minuty na pole z klejem
k³adzie siê spodni¹ stron¹ dêbow¹ deszczu³kê posadzkow¹
(d³. 250mm, szerokoæ 70mm).
Nastêpnie obci¹¿a siê j¹ dwukilogramowym odwa¿nikiem na
trzy minuty. Póniej sztabka zostaje podniesiona do po³owy.
W praktyce zwil¿alnoæ jest uzale¿niona od czasu uk³adania
deszczu³ki, a wiêc od odstêpu pomiêdzy rozprowadzeniem kleju a u³o¿eniem na nim parkietu, przy czym czas ten, który
w praktyce wynosi oko³o 5-15 minut jest znacznie d³u¿szy ni¿
przewidziany w badaniu okres czasu 1 minuty. W praktycznym
zastosowaniu maksymalny czas uk³adania, przy którym mo¿na
osi¹gn¹æ jeszcze dosyæ dobr¹ zwil¿alnoæ, jest uzale¿niony
nie tylko od iloci nak³adanego kleju i zdolnoci wch³aniania
pod³o¿a, ale tak¿e od klimatu pomieszczenia i zwi¹zanej z tym
relatywnej wilgotnoci powietrza. Tworzenie siê b³onki na rowkach kleju, które mo¿na rozpoznaæ przede wszystkim przy klejach rozpuszczalnikowych zaraz po na³o¿eniu, nie jest jedynym
czynnikiem decyduj¹cym o dobrym zwil¿aniu drewna.
Wytrzyma³oæ na cinanie.
Przy sprawdzaniu pod³u¿nej wytrzyma³oci na cinanie i elastycznoci bada siê wytrzyma³oæ na cinanie mozaikowego
parkietu dêbowego, przy czym maszyna sprawdzaj¹ca pokazuje jednoczenie odcinek przesuniêcia sklejonych próbek.
Najpierw wykonuje siê próbki z mozaikowego parkietu dêbowego 138x23x8mm, sklejaj¹c dwie listewki w sposób zak³adkowy. Do tego na jedn¹ z p³ytek nak³ada siê klej szpachelk¹
zêbat¹ (g³êbokoæ z¹bków 3mm, szerokoæ 3,5mm) a potem
nak³ada siê drug¹ p³ytkê tak, ¿eby powsta³a powierzchnia klejenia wielkoci 598mm2. Ta przyklejona powierzchnia zostaje
nastêpnie obci¹¿ona przez okres jednej minuty szeciokilogramowym ciê¿arkiem. Po sprasowaniu, próbki poddane s¹ utwardzaniu spoiny klejowej w dwóch ró¿norodnych cyklach:
1. 24 godziny przy 23OC i 50% relatywnej wilgotnoci
(klimat normalny DIN 50 014-23/50-2) zawsze w komorze
klimatyzacyjnej.
20 dni przy 40OC w komorze klimatyzacyjnej
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2. 72 godziny przy 23OC i 50 % relatywnej wilgotnoci
powietrza (klimat normalny DIN 50 014-23/50-2) (komora
klimatyzacyjna)

ny chemicznie. Montuje siê w tym celu próbkê, nak³adaj¹c na
szklan¹ p³ytê warstwê kleju o gruboci 1mm. Po sk³adowaniu
przez 28 dni w temperaturze pokojowej zanurza siê do po³owy tê szklan¹ p³ytkê z wyschniêtym ju¿ klejem na osiem godzin
w roztworze nasyconym Ca(OH). Wartoæ pH nasyconego
roztworu Ca(OH) podobna jest do pH zawiesiny cementowej,
tak ¿e poprzez zanurzenie próbki mo¿na w doæ dobrym stopniu sprawdziæ stabilnoæ zmydlenia warstwy kleju na jastrychu.

Po up³ywie czasu sk³adowania próbki napina siê w maszynie
do prób rozrywania w tzw. zrywarce a nastêpnie bada siê spoinê klejow¹ i jej wytrzyma³oæ na cinanie przy pomocy szybkoci posuwu o wartoci 20mm na minutê.
Przy tym badaniu sprawdza siê, jaka si³a musi zostaæ u¿yta,
aby zniszczyæ spoinê klejow¹. Jednoczenie zrywarka pokazuje podczas pomiaru przesuniêcie sklejonych listewek wzglêdem
siebie.
Próbki, które zosta³y poddane cyklowi sk³adowania 1. musz¹
przy zerwaniu sklejenia osi¹gn¹æ naprê¿enie cinaj¹ce o wartoci przynajmniej 3,5N/mm2.
Próbki, które by³y sk³adowane zgodnie z cyklem 2. musz¹ wykazaæ wartoæ przynajmniej 3,0N/mm2.
Jednoczeúnie odcinek przesuniêcia listewek wzglêdem siebie
musi wynosiæ przynajmniej 0,5 mm, i to przy próbkach po
1-szym cyklu sk³adowania przy naprê¿eniu cinaj¹cym
o wartoúci 2,5 N/mm2 i przy próbkach po sk³adowaniu wg
2-go cyklu przy naprê¿eniu cinaj¹cym o wartoci 3 N/mm2.

W czasie uk³adania dyspersyjne kleje do parkietu, które nie
zawieraj¹ rozpuszczalnika w zasadzie posiadaj¹ tylko s³aby
zapach, podczas, gdy kleje zawieraj¹ce rozpuszczalniki wykazuj¹ wyrany zapach organicznego rozpuszczalnika. W
stanie wyschniêtym oba rodzaje klejów powinny byæ prawie
bezzapachowe. W celu sprawdzenia zapachu wyschniêtego kleju nak³ada siæ klej w formie cienkiego filmu ( iloæ oko³o
90 gram na m2) na szklanà p³ytkê i tê sk³aduje siê w komorze
klimatyzuj¹cej przez 24 godziny przy 23OC i 50% relatywnej
wilgotnoci powietrza (klimat normalny wg DIN 50 01423/502). Nastêpnie próbka zostaje zamkniêta w neutralnej pod
wzglêdem zapachu blaszanej puszce i pozostawiona na jedn¹
godzinê w komorze cieplnej przy temperaturze 30OC .
Po otwarciu puszki sprawdza siê zapach pod wzglêdem rodzaju i intensywnoci.
Wymagania wg DIN 281 zosta³y spe³nione, jeli w tym momencie mo¿na stwierdziæ jedynie s³aby zapach w³asny materia³u i
s³aby zapach rozpuszczalnika.

Musimy sobie zdaæ sprawê, ¿e odkszta³cenia klejów parkietowych nie da siê dobrze zmierzyæ stosuj¹c wy³acznie wymagania kontrolne DIN 281, a wiêc I.T.B. nie jest w stanie daæ ca³ociowego obrazu jakoci kleju. Przy krótszych okresach schniêcia i przede wszystkim jednak przy grubszych fugach, wskutek
swoich lepko-sprê¿ystych w³aciwoci kleje do parkietów pokazuj¹ w d³u¿szym okresie czasu wyranie inne mechaniczne
w³aciwoci ni¿ przy badaniu cinania wg lub w oparciu o DIN
281. W celu stworzenia porównania pomiêdzy napiêciami
wewn¹trz posadzki z parkietu a napiêciami i w³aciwociami
mechanicznymi klejów mog¹ s³u¿yæ na przyk³ad informacje
z d³ugotrwa³ych pomiarów statycznego ci¹g³ego obci¹¿enia,
lub zmiennego wektorowo napiêcia. Tak jak to siê odbywa
w naturze, miedzy wilgotnym okresem letnim i suchym zimowym.

Innym badaniem jest okrelenie zawartoci wody w klejach dyspersyjnych. Jak sprawdza siê zawartoæ wody? Robi siê to poprzez oddestylowanie wody. Aby mo¿na by³o ca³kowicie przedestylowaæ wodê, nale¿y zastosowaæ rozpuszczalnik ksylen
jako medium none. Przy przeprowadzaniu próby nale¿y wprowadziæ 30 g dyspersyjnego kleju do okr¹g³ej probówki i posypaæ 100 gramami ksylenu. Nastêpnie podgrzewa siê tê mieszankê tak, ¿eby ksylen osiad³ a woda i ksylen oddestyluj¹ siê
do zbiornika. Para kondensuje siê przy nasadzonej ch³odnicy
i w zbiorniku znajduj¹ siê woda i ksylen w formie roztworu,
przy czym wystêpuj¹ dwie wyranie oddzielone warstwy, poniewa¿ obie te substancje nie mieszaj¹ siê ze sob¹. Ze wzglêdu
na wy¿sz¹ gêstoæ woda wytwarza ni¿sz¹ warstwê, l¿ejszy
ksylen tworzy warstwê górn¹. Po³o¿enie granicy miêdzy warstwami odczytuje siê na skali zbiornika i w ten sposób ustala siê
zawartoæ przedestylowanej iloci wody.

(tego nie wykonuje I.T.B.)
7 dni przy 23OC i 50% relatywnej wilgotnoci powietrza
(klimat normalny DIN 50 014-23/50-2) (komora
klimatyzacyjna)

Innym badaniem jest odpornoæ na substancje zasadowe.
Poprzez kontrolê odpornoci na dzia³anie alkaliów powinno siê
stwierdziæ, czy film kleju na jastrychach cementowych jest stabil-
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