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Wytrzymałość podkładóW 
pod posadzki dreWniane

Zastanawiając się nad przyczyną powstawania wad przyklejanych posadzek drewnianych muszę z do-
świadczenia stwierdzić, że od pewnego czasu nie jest to wilgoć w podkładach, ale ich wytrzymałość. 

Czynnik wilgotności podkładu, sposobu badania i 
zlokalizowania wilgoci, oraz ocena możliwości pro-
wadzenia prac parkieciarskich został już przez więk-
szość profesjonalnych wykonawców opanowany. 
Można stwierdzić, że metody badawcze są w miarę 
skutecznie opanowane, stąd nie ma znacznego wzro-
stu wad z tego powodu. Jednakże nie znaczy to, że 
wady w postaci odklejających się posadzek zniknęły, 
czy znacznie je ograniczono. Powodem tym razem 
jest kompletny brak zdolności oceny jakości podkładu 
i możliwości układania posadzek. Ponadto większość 
wykonawców nie rozróżnia zależności zastosowania 
różnych rodzajów klejów i gruntów przed przystąpie-
niem do prac. Co gorsza technologia najczęściej jest 
ustalana nie przez wykonawcę, ale przez sprzedawcę 
już na etapie sprzedaży materiału. Tak po prostu bez 
oceny miejsca montażu i analizy zdolności solidnej 
adhezji kleju. Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak 
się dzieje jest prosta i wynika ze znacznej paupery-
zacji, lub upadku typowego fachhanlu, gdzie to rze-
mieślnik sam obsługuje klienta. Teraz mamy punkty 
systemowej sprzedaży parkietów i desek prawie za-
wsze systemowo wykończonych, gdzie systemowo 
stosuje się najczęściej, z uwagi na niską cenę, klej 
poliuretanowy dwuskładnikowy i systemowo pomija 
się wszelką analizę wielkości pomieszczeń, rodzaju 
i wielkości sprzedawanych elementów drewnianych, 
oraz wytrzymałości podkładu. Najczęściej to sprze-
dawca wyznacza technologię a wykonawca ślepo ją 
stosuje. Ponadto najczęściej jeden nie widzi drugie-

go, a z pewnością nie analizują wspólnie przesłanek 
doboru rodzaju chemii.

Czy można to zmienić? W obecnej sytuacji gospodar-
czej i strukturze sprzedaży posadzek drewnianych bę-
dzie to bardzo trudne. Sprzedażą, inaczej jak w latach 
90-tych, zajmują się coraz częściej punkty handlowe 
niemające doświadczenia, dla których usługi wyko-
nawcze świadczą coraz bardziej niewykwalifikowa-
ni montażyści. Ponadto, coraz bardziej systemowa,
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czyli zunifikowana forma elementów posadzkowych 
nie stawia za wielu wymagań ani sprzedawcy, ani wy-
konawcy. Stąd bardzo sztampowe podejście do każ-
dej sprzedaży i powielanie błędów. Nikt nie chce ba-
wić się w trudna analizę jakości podkładu w związku 
z rodzajem elementów drewnianych ich wielkościami, 
gatunkiem drewna, czy wielością pomieszczeń w od-
niesieniu do rodzaju gruntu i ewentualnie możliwie 
optymalnego doboru kleju. Do tego do spotęgowa-
nia ilości błędów przyczyniają się sami producenci i 
wykonawcy podkładów. Powala wręcz, niska jakość 
i parametry podkładów anhydrytowych produkowa-
nych w Polsce nawet przez największe koncerny. 
Ponadto podkłady cementowe są źle wylewane a 
ich wykonawcy stosuję często cement o najniższych 
parametrach, często również przeterminowany. Stąd 
wartość wytrzymałości prawie wszystkich podkładów 
jest zbyt niska. Zbyt niska szczególnie do modnych 
obecnie szerokich i coraz szerszych, litych desek, czy 
do coraz większych szerokich desek warstwowych 
(tzw. XXL) montowanych na ogrzewaniu podłogo-
wym. Wymagania klientów rosną, ceny za materiały 
również, ale jakość wylewanych podkładów zdecydo-
wanie spada. 

Tym artykułem chcę zwrócić uwagę na dwa doku-
menty, z którymi branża parkieciarka powinna się 
zapoznać. Są to „Warunki Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych”, zeszyt 2 „Posadz-
ki z drewna i materiałów drewnopochodnych”, 
oraz Informacja Techniczna RZ - 4/2011 „Związku 
Rzeczoznawców z zakresu parkieciarstwa i posa-
dzek drewnianych”. Pierwszy dokument powstał z 
potrzeby chwili, kiedy mnożyły się wady posadzek i 
nie było rzetelnego dokumentu odniesienia. Drugi to 
efekt konsultacji i analizy praktycznych przesłanek 
przedstawicieli środowiska parkieciarskiego z Insty-
tutem Techniki Budowlanej. Oba dokumenty w zasa-
dzie wyczerpują żądania branży parkieciarskiej, co do 
oceny jakości podkładów. Oba jednocześnie są pra-
wie nieznane wykonawcom parkietów, wykonawcom 
podkładów, a w szczególności sprzedawcą posadzek 
drewnianych, choć oba dokumenty z założenia powin-

ny zainteresować każdego z tej branży. Przyczyn jest 
oczywiście mnóstwo, ale chciałem zwrócić uwagę na 
pewne statystyki, które stworzyłem na swój użytek. W 
90% deweloperskich mieszkań i domów podkłady są 
przygotowane źle, lub bardzo źle. Podobnie w 75% do-
mów jednorodzinnych, gdzie inwestor sam dokonywał
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wyboru firmy wylewającej podkład. Zjawisko tym bar-
dziej jest niepokojące, gdyż nasila się w środowiskach 
wielkomiejskich. W duzych aglomeracjach anonimo-
wość firm wylewających podkłady jest bardzo duża 
a inwestorzy nie zakładają błędów w tak prozaicznej 
usłudze, ograniczając się tylko do sprawdzenia rów-
ności i organoleptycznej jakości płaszczyzny. 

Co może wpłynąć na prawidłową ocenę jakości pod-
kładów i ograniczenie błędów? Odpowiedź jest dosyć 
złożona, ale są podstawowe zasady. 

- Polepszenie jakości wylewanych podkładów. 
Tu nie miejmy złudzeń, proces jest bardzo długi. 
Sami wykonawcy podkładów są dobierani przez 
deweloperów, lub samych inwestorów prawie zaw-
sze wg parytetu najniższej ceny. Gdyby inwestor miał 
świadomość, że 10 zł za 1 m2 podkładu da mu znac-
znie lepsze parametry to pewnie by za to zapłacił. 
Szczególnie, gdy uszlachetnianie podkładu gruntem 
poliuretanowym lub epoksydowym jest kilka razy 
droższe. Ale nie ma tej świadomości i ze szkodą dla 
siebie traktuje każdy podkład jako tożsamy. Gorzej jak 
tak do podkładu podchodzi sam wykonawca parkietu. 
Przykładową receptę na wylanie dobrego podkładu, 
podał na swojej stronie internetowej Tadeusz Woźniak 
jest ona w formie PDF-u, wiec może być pobrana jak 
receptura na dobrą szarlotkę babci. Trzeba jednak po 
nią sięgnąć www.parkietkomplex.eu/porady/porada4.
pdf i wręczyć inwestorowi.

- Doświadczenie, czyli wieloletnia praktyka same-
go montażysty może również zwrócić uwagę na 
niewystarczającą wytrzymałość podkładu. Najczęściej 
proste narzędzia jak rysik posadzkarski, młotek czy 
szczotka druciana w rękach profesjonalisty z łatwością 
pokażą niedoskonałość tego elementu. Ten jednak 
czynnik nie daje obrazu wartości bezwzględnych, a 
takie w przytoczonych obu dokumentach są wstawione 
w tabelach.

- Pomiar, czyli możliwość i umiejętność posługiwania 
się przyrządami. Musimy sobie zdawać sprawę, ze 
coraz trudniej będzie nam obrotnic tezę, że podkłady 
są złe. Bronić się będzie wykonawca zakwestionow-
anego podkładu, ale i sam inwestor zanim rozpęta 
burzę będzie chciał twardych dowodów. O ile tanim 
kosztem przy pomocy poziomicy stwierdzimy ewen-
tualne nierówności, o tyle wytrzymałość nie jest tak 
oczywista do zmierzenia. Oba dokumenty wskazują 
na stosowanie do pomiarów wytrzymałościowych 
przyrządu PressoMess i chociaż nie jest to jedyne 
urządzenie, to najbardziej odzwierciedla ono pracę 
drewna. Są jednak oczywiste bariery nie do pokonania. 
Pierwsza to cena urządzeń. Niestety z tego powodu 
bardzo wielu wykonawców nie kupi tego urządzenia. 
Ponadto urządzenie zmusza do wykonania pomi-
arów w najlepszym razie w czasie kilkudziesięciu 
minut, ale nawet do kilku godzin, lub nawet zmusza 
do obecności na budowie ponownie na drugi dzień. Z 
uwagi na zbyt małe ceny wykonawcze taki scenariusz
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jest zawsze pomijany.

Analiza doboru gruntów i klejów. Ten aspekt jest 
dla wielu oczywisty, ale z uwagi na zaniechanie i po-
sługiwanie się przyzwyczajeniem zawsze dobór kleju, 
i gruntu „za ladą” jest oczywistym błędem. Należy, w 
kontekście jakości podkładu, przeanalizować zawsze 
możliwość szlifowania podkładu, zastosowania grun-
tu i zastosowania rodzaju kleju. Oczywiście ta analiza 
jest dość trudna dla początkujących, ale nie należy jej 
unikać. Nie po to mamy tyle rodzajów klejów (nie my-
lić z markami producentów), aby z tej różnorodności 
korzystać. Pewnie zdziwicie się, że na analizie jakości 
podkładów, dobru gruntów i klejów w rozbiciu na po-
szczególnych najbardziej popularnych producentów 
obecnych na rynku, można napisać prace magister-
ską. Taką świetną analizę wykonał Valerjan Romano-
vski pisząc pracę na Wydziale Technologii Drewna na 
SGGW w Warszawie. Wnioski najogólniej wskazują, 
że każdy podkład powinien być bezwzględnie szlifo-
wany i gruntowany, a najlepsze wyniki uzyskano na 
gruntach epoksydowych i poliuretanowych. Ponadto 
stopień elastyczności spoiny klejowej ma wpływ na 
wielkość sił działających na podkład. Jest to spowo-
dowane naprężeniami powstającymi w drewnie w wy-

niku zmian jego wymiarów. Oczywiście, czym większe 
elementy drewniane tym większe naprężenia. Zatem 
inna będzie spoina klejowa do deszczułek o szero-
kości 70 mm i inna do desek o szerokości 120 mm a 
jeszcze inna do desek o szerokości 180 mm. Ponadto 
ważne są nawet takie zagadnienia jak sposób szlifo-
wania. Jeden wykonawca zrobi to papierem ściernym 
i zeszlifuje jodynie tylko zabrudzenia, a inny zrobi to 
tarczą z frezami dokładnie pozbywając się mleczka 
cementowego. W tym drugim przypadku, gdy odkry-
jemy w całości porowatość podkładu penetracja grun-
tu będzie znacznie lepsza i skuteczność gruntowania 
znacznie efektywniejsza, stad parametry znacznie 
wyższe. Podam przykład. Niedawno wykonywałem 
posadzkę w hali fabrycznej. Kiedy tylko szlifowałem 
podłoże (strop) i gruntowałem gruntem epoksydowym 
to wyniki były nieco ponad 1,5 N/mm2, ale kiedy przed 
gruntowaniem śrutowałem podłoże, a wiec całkowicie 
usuwałem mleczko cementowe, uzyskiwałem na tej 
samej powierzchni wartości ponad 4 N/mm2. 

Szczegóły tego samego tematu będziemy omawiać w 
kolejnych numerach. 

Czesław Bortnowski
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