
turalnej pracy. Poprzez klejenie krzy˝owe posz-

czególnych warstw redukuje si´ w znacznej mie-

rze naturalne sk∏onnoÊci drewna do p´cznienia 

i kurczenia si´. Poprzez to konstrukcja deski, 

a w∏aÊciwie jej Êrodek, pozwala osiàgaç stabilnoÊç 

formy – jest to jeden z g∏ównych powodów wy-

bierania p∏ywajàcej metody monta˝u.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e ta metoda uk∏adania de-

sek jest nadzwyczaj szybka. Wprowadzanie kleju 

w rowki przed po∏àczeniem na pióro i wpust lub 

sk∏adanie deski w zamkach bezklejowych mo˝na 

z pewnoÊcià wykonaç sprawniej ni˝ koniecz-

ne, dok∏adne po∏o˝enie kleju do parkietów na 

podk∏adzie. Oznacza to niewàtpliwie oszcz´dnoÊç 

czasu - w efekcie monta˝ jest taƒszy. Przy dzisiej-

szej, bardzo ostrej konkurencji taƒsza robocizna 

i wzrost efektywnoÊci sà istotnymi, ekonomicz-

nymi argumentami. I jeÊli termin wykonania prac 

staje  si´ coraz krótszy, a w portfelu (wskutek 

przeinwestowania remontu lub budowy domu) 

brakuje pieni´dzy, wówczas ten nieskompliko-

wany, p∏ywajàcy sposób uk∏adania mo˝e staç si´ 

doskona∏ym rozwiàzaniem zaistnia∏ych proble-

mów. Materia∏y podpod∏ogowe (folia i p∏yta) to 

koszt ok. 7 z∏ na 1 m2, natomiast klej z gruntem 

do przyklejania desek do podk∏adu to koszt ok. 

16-30 z∏ na 1 m2. 

W monta˝u p∏ywajàcym nie wyst´puje problem 

zapachu, czyli ulatniania si´ rozpuszczalników 

z kleju do Êrodowiska. Obecnie, wobec nasila-

jàcych si´ k∏opotów z alergià, które urastajà do 

rangi problemu spo∏ecznego, mo˝e okazaç si´, 

˝e u˝ytkownik jest uczulony na rozpuszczalniki 

ulatniajàce si´ z kleju. Co prawda wszystkie reko-

mendowane przez firm´ Barlinek S.A. kleje majà 

odpowiednie atesty ekologiczne, ale potencjalne-

go ryzyka nie mo˝na wykluczyç. 

Uk∏adanie p∏ywajàce nie wymaga takiej jakoÊci 

podk∏adu jak uk∏adanie z przyklejaniem. Monta˝ 

p∏ywajàcy zwi´ksza mo˝liwoÊci po∏o˝enia pod∏ogi 

12          D E S K A  B A R L I N E C K A

M
O
N
T
A
Ż

Kleiç albo nie 
– oto jest pytanie!

PRZYKLEJAå CZY UK¸ADAå? 

Oto pytanie, które wcale nie jest proste. Odpo-

wiedzieç na nie powinien ka˝dorazowo, w kon-

sultacji z inwestorem, wybrany przez niego 

rzemieÊlnik.

Deska barlinecka osiàgn´∏a w ostatnim pi´cioleciu 

na rynku znaczàcy sukces. WÊród powodów by∏y 

w∏aÊnie monta˝ p∏ywajàcy i gotowa powierzch-

nia, nie wymagajàca szlifowania i lakierowania. 

Dla wielu inwestorów sta∏o si´ mo˝liwe samo-

dzielne po∏o˝enie tej ok∏adziny, w∏aÊciwie bez 

wi´kszego ryzyka. Tego ryzyka tym bardziej nie 

ponoszà uk∏adacze (nawet ci, którzy nie posiadajà 

specjalnego przygotowania parkieciarskiego i spe-

cjalistycznego, drogiego sprz´tu). Uznanie nale˝y 

si´ tym dalekowzrocznym fachowcom, którzy 

widzàc zmieniajàcà si´ koniunktur´ i mod´ na 

drewno, w por´ przestali promowaç jego imitacje 

i wzi´li si´ za promocj´ natury. 

Pierwotnie produkowany tylko w Skandynawii 

parkiet warstwowy do po∏o˝enia metodà p∏y-

wajàcà, sta∏ si´ niebawem dla parkieciarzy z in-

nych paƒstw elementem do przyklejania. Metody 

te, oczywiÊcie znacznie ró˝ne od siebie, przetrwa∏y 

do dzisiaj i przy sporych umiej´tnoÊciach pol-

skich wykonawców, mogà byç z powodzeniem 

stosowane równolegle. Wydaje si´, ˝e parkieciarz 

profesjonalista wybiera raczej klejenie, podczas 

gdy u˝ytkownik i ma∏o zaawansowany uk∏adacz 

- prawie wy∏àcznie troch´ ∏atwiejszà metod´ 

k∏adzenia pod∏ogi w sposób p∏ywajàcy.

Gdyby dwóch profesjonalistów parkieciarzy pod-

czas dyskusji zebra∏o pewnà iloÊç argumentów na 

rzecz ka˝dej z tych metod, to i tak oboje musie-

liby stwierdziç, byç mo˝e z zaskoczeniem, ˝e nie 

wykluczajà si´ one wzajemnie, tylko uzupe∏niajà. 

UK¸ADANIE P¸YWAJÑCE

Deski parkietu gotowego trójwarstwowego o wy-

sokich parametrach sà ograniczane w swej na-

Od kiedy firma Barlinek S.A. 

wprowadzi∏a mo˝liwoÊç 

uk∏adania pod∏óg trójwarstwo-

wych poprzez przyklejanie 

do pod∏o˝a, w bran˝y parkieciar-

skiej pojawi∏y si´ dyskusje, 

co do sposobu monta˝u pod∏óg 

drewnianych panelowych. 

To, ˝e rozpocz´to kampani´ 

reklamowà tego sposobu 

monta˝u nie znaczy, ˝e system 

p∏ywajàcy jest gorszy lub 

˝e firma Barlinek traktuje to 

rozwiàzanie jako podstawowe. 

Aby mieç pe∏ny obraz korzyÊci, 

pokusi∏em si´, jako praktyk, 

przedstawiç plusy i minusy 

ka˝dego z oferowanych 

rozwiàzaƒ.
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na ró˝nych pod∏o˝ach, nawet s∏abych jakoÊciowo 

i niewytrzyma∏ych. Podk∏ad w tym przypadku mu-

si byç jedynie suchy i równy. Mo˝na wobec tego 

zamontowaç desk´ barlineckà na starych i doÊç 

nadszarpni´tych czasem deskach pod∏ogowych 

w starej substancji mieszkaniowej lub te˝ w no-

wym budownictwie na pod∏o˝ach cementowych 

obsypujàcych si´ (piaskowych).

W monta˝u p∏ywajàcym folia PE o 0,2 mm pod 

podk∏adem z p∏yty mo˝e, w przypadkach spor-

nych, stanowiç dodatkowà ochron´ wobec ewen-

tualnej wilgotnoÊci resztkowej, wydobywajàcej si´ 

z pod∏o˝a. Deski mo˝na te˝ uk∏adaç na starych 

porozsychanych parkietach. 

Póêniejsze naprawy (np. wymiana desek ze Êrod-

ka pod∏ogi) sà stosunkowo ∏atwiejsze ni˝ przy 

elementach przyklejonych, gdzie przy eliminacji 

wyjmowanej deski nale˝y liczyç si´ zawsze 

z jakimiÊ uszczerbkami. Ponadto w deskach na 

zamkach bezklejowych mo˝na rozebraç frag-

mentarycznie cz´Êç pod∏ogi i dokonaç wymiany 

bez ˝adnego ryzyka i specjalistycznych narz´dzi. 

Przy przebudowie lub wymianie powierzchnia 

z desek jest szybko usuwana i mo˝na si´ jej poz-

byç bez zb´dnych nak∏adów na utylizacj´ kleju. 

Po po∏o˝eniu nie trzeba równie˝ przestrzegaç ˝ad-

nego okresu schni´cia - do urzàdzania przestrzeni 

mo˝na przystàpiç natychmiast.

PRZYKLEJANIE DO POD¸O˚A

Zwolennicy przyklejania pod∏óg gotowych 

z pewnoÊcià stwierdzà, ˝e taki parkiet, uk∏adany 

na sposób p∏ywajàcy, jest godny polecenia tylko 

przy renowacjach starych pod∏óg z desek, gdzie 

nie mo˝na u∏o˝yç, ze wzgl´du na obcià˝enie, ˝ad-

nych p∏yt i ci´˝szych jastrychów. Takie sytuacje 

wymuszajà bezpoÊrednie klejenie do podk∏adu.

Przyklejajàc pod∏og´, unikamy powstawania szkód 

na ∏àczeniach paneli poprzez ruchy powstajàce 

przy stàpaniu. Pod∏oga jest stabilna i mocno przy-

twierdzona do podk∏adu.

Po∏o˝ony w ten sposób parkiet gotowy nie wydaje 

tzw. efektu b´benkowego, który jest negatywnà 

cechà ka˝dej u∏o˝onej pod∏ogi p∏ywajàcej. Jest 

ona bardziej akustyczna – ró˝nica w nat´˝eniu 

dêwi´ku to ok. 15 dB. Ponadto w pod∏odze kle-

jonej nie wyst´puje zjawisko skrzypienia desek, 

doÊç powszechne w pod∏ogach p∏ywajàcych 

bezklejowych.

Parkiet przyklejany do podk∏adu mo˝e byç u∏o-

˝ony na znacznie wi´kszej powierzchni bez dyla-

tacji na Êrodku pomieszczenia. Zdarza si´, ˝e na 

wi´kszej powierzchni, np. w sklepie z odzie˝à, 

ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa nie mo˝na zasto-

sowaç dylatacji. Poza tym przypadkiem, mo˝e 

si´ równie˝ zdarzyç, ˝e inwestor nie chce dyla-

tacji mi´dzy poszczególnymi pomieszczeniami. 

Wtedy jedynym rozwiàzaniem jest przyklejanie 

desek do podk∏adu.

Pod∏oga przyklejona jest znacznie ∏atwiejsza do 

szlifowania podczas renowacji i z tego powodu 

nale˝y przyjàç, ˝e trwa∏oÊç pod∏ogi b´dzie d∏u˝sza 

o jednà renowacj´. 

Pod∏oga przyklejona na ogrzewaniu pod∏ogowym 

lepiej oddaje ciep∏o do otoczenia, mniej pracuje 

i rzadziej wyst´pujà na niej problemy zwiàzane 

z pewnà specyfikà pod∏óg ogrzewanych i zastoso-

waniu na nich drewna.

Przedstawione argumenty za i przeciw sà owo-

cem doÊwiadczeƒ codziennej pracy autora, za-

równo jako monta˝ysty, jak i rzeczoznawcy 

bran˝owego. Spotykam si´ z ró˝nymi rozwià-

zaniami, osobiÊcie preferuj´ jednak przyklejanie 

deski barlineckiej do podk∏adu - w moich reali-

zacjach 70% pod∏óg jest montowanych w∏aÊnie 

w ten sposób.

Czes∏aw Bortnowski

mistrz parkieciarstwa

AKTUALNOŚCI

1. Merbau

2. Jesion family

3. Złàcze barclick

1. 2. 

3. 


