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olejowanie

Dotychczas ukazało się mnóstwo informacji na temat olejowania podłóg drewnianych, a to za spra-
wą rosnącej popularności tych sposobów zabezpieczania drewna, zarówno wśród wykonawców, jak 
i wśród producentów podłóg gotowych. Ponadto obecnie jest moda na podłogi barwione, co w połą-
czeniu z systemem olejowowoskowym jest znacznie łatwiejsze niż z lakierami. Można niewątpliwie 
zauważyć, że sami producenci podają sporo sposobów i metod aplikacji, oraz miejsc przeznaczenia 
wyprodukowanych przez nich produktów. 

Nie zawsze się z nimi zgadzałem i sam kilkukrotnie 
pisałem na ten temat, studząc laboratoryjny hura-
optymizm w kontekście pewnych realizacji i wyboru 
materiału dla danych powierzchni. Ogólnie trzeba 
stwierdzić, że życzenie wielu producentów nie idzie 
w parze z praktyką i można zaryzykować twierdze-
nie o fatalnych informacjach techniczno użytkowych, 
co do możliwości zastosowania, aplikacji i sposobów 
pielęgnacji danego oleju. 

Patrząc na swoje nie małe doświadczenie w realizacji 
podłóg obiektowych, wyrobiłem sobie zdanie na te-
mat jakości takich informacji i nigdy nie wierze produ-
centowi trzymając się stanowczo zasady - zawsze, w 
przypadkach znacznego nasilenia ruchu pieszego za-
stosować olej czysty lub co najwyżej z domieszką ma-
łej ilości wosków miękkich. Nigdy nie stosuję w takich 
przypadkach olejowosków twardych tzw. Hartwachs-
Öl. Co oznacza termin „znaczne nasilenie ruchu pie-
szego”? To nie tylko podłoga w obiekcie w postaci 
biura, galerii, muzeum. To również mieszkanie gdzie 
są duże zwierzęta domowe, zwłaszcza psy lub bar-
dzo małe dzieci,  gdzie do mieszkania, salonu, domu 
wchodzi się wprost z ogródka, czy piaskownicy. Czym 
są czyste oleje do podłóg lub oleje z małą domieszką 
wosków miękkich? Są to najzwyczajniej impregnaty 

w najprostszej postaci i tak się zachowują podczas 
eksploatacji. Aplikacja takiego oleju zawsze jest dość 
specyficzna i w zależności od gatunku drewna dosto-
sowana do jego chłonności. Pierwsze nałożenie oleju 
musi zawsze być dość obfite. Podłoga po pierwszej 
aplikacji zawsze powinna przed wyschnięciem oleju 
być dobrze wyfroterowana do sucha.
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Nie należy jednak tego robić zbyt szybko ścierając 
nadmiar oleju szmatami, ani za późno, bo może dojść 
do efektu klejenia się podłogi. Następnie, jeżeli olej 
ma być impregnatem to lepiej, poza pierwszym ole-
jowaniem, aplikować go bardzo mało, ale częściej w 
znacznych odstępach czasu. Po prostu powoli nasy-
cać drewno. Częstotliwość nie powinna być większa 
jak odpowiednio mała dawka w obiekcie co 6-10 dni, 
w zależności od nasilenia ruchu pieszego, a w miesz-
kaniach, co 4-6 tygodni. Jak widać nie jest to trudne, 
dlaczego więc ten system jest tak rzadko stosowany 
na obiektach? 

Są dwa powody. Nie daje on z reguły idealnie jed-
nakowej optycznej powłoki po aplikacji. Powierzch-
nia potrafi być miejscami sucha, a miejscami już 
lekko satynowa. Dodatkowo w spoinach między 
deszczułkami mogą pojawić się wybłyszczenia 
spowodowane nadmiarem oleju. Ładną powierzchnię 
uzyskuje się dopiero po dwóch, trzech pielęgnacjach. 
A wiec po pierwsze, powód leży w mentalności samych 
rzemieślników, którzy chcą powierzchnię mieć nieomal 
natychmiast doskonałą, a drugi powód to producenci, 
którzy mówią o swoich produktach, nawet tych bard-
zo wątpliwej jakości same pochwały, nakłaniając tych 
pierwszych do aplikacji wszystkiego i na każdej powi-
erzchni. Wtedy błędy powstają już na etapie wyboru 
systemu olejowego i trudno zweryfikować to wykon-
awcy w czasie aplikacji. Zazwyczaj jest zachwycony 
i cieszy się z zadawalającej jakości. Potem jednak w 
trakcie eksploatacji podłogi widzi się wady i mnoży 
przyczyny złej optyki. Najczęściej jest to niewłaściwa 
pielęgnacja, co tak naprawdę trudno udowodnić in-
westorowi. Należy zatem pamiętać, że zastosowania 
olejowosku twardego Hartwachs-Öl, który tworzy 
wyraźną powłokę i optycznie daje wyśmienite pier-
wotne rezultaty, na obiekcie rozwiązanie to daje zaw-
sze same niepożądane efekty w trakcie eksploatacji. 
Olejowosk twardy zachowuje się jak lakier i to lakier 
miękki i łatwy do zarysowania. Szybko ściera się w 
ciągach pieszych i jest trudny do pielęgnacji. Nie-
wielka ilość oleju prawie nie zakorzenia się w struk-
turze drewna i w przypadku zastosowania na 
podłodze w restauracji, w galerii handlowej, w muz-
eum, najzwyczajniej nie spełnia swojego zadania. 
Wręcz zgrozą jest stosowanie olejowosków twardych 
na powierzchniach tanecznych w modnych dzisiaj 
domach weselnych, czy dyskotekach. W przeszłości 
przytaczałem już opisy takich realizacji, kiedy olejow-
osk potrafił być zniesiony butami z powierzchni już po 
pierwszej imprezie, a bawiący się ludzie mieli białe 
nogawki i suknie, jakby podrzucono im worek mąki 
pod nogi.

Dość często oleje z woskami twardymi są stoso-
wane przez producentów desek gotowych. Jest to 
związane z bardzo szybką aplikacją i natychmiasto-
wym efektem dobrego optycznie pokrycia elemen-
tów na linii produkcyjnej. Klient ma wrażenie dobrej 
jakości pokrycia powierzchni deski nie zdając sobie 
sprawy, że w gruncie rzeczy deska jest tylko bardzo
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powierzchownie zabezpieczona, a na pewno nie jest 
to trwałe zabezpieczenie. Poza tym deski koloryzo-
wane bardzo wygodnie i bez ryzyka pokrywa się ole-
jowoskiem twardym, w związku z tym występują one 
w bardzo różnych kombinacjach kolorystycznych, na-
wet ostatnio w kolorach neonowych.

Jaki olej więc wybrać na podłogę? Odpowiedź jest 
prosta. U klienta indywidualnego ten, który bardziej 
podoba się klientowi, z zastrzeżeniem jednak plusów 
i minusów każdego rozwiązania. Należy wyjaśnić 
klientowi specyficzne różnice, aby po zarysowaniu 
nie było rozczarowania. Miałem szereg takich uwag, 
oczywiście zawsze reklamacje były odrzucane przez 
producentów jako uszkodzenie mechaniczne. Na 
obiekcie zawsze stosowanie olejowosku twardego 
Hartwachs-Öl jest błędem, jak również stosowanie 
desek gotowych nim zabezpieczonych. W takich re-
alizacjach koniecznością jest zastosowanie czystego 
oleju, bądź oleju z woskiem miękkim, aplikowanym w 
tradycyjny sposób.

Poniżej pokazuję podłogę w porcie lotniczym na po-
wierzchni ok. 400 m2, zaolejowaną czystym olejem. 
Znoszona i bardzo zabrudzona dała się doczyścić w 
dwie godziny i po ponownym zaolejowaniu wyglądała 
prawie jak nowa. Podobnie jak podłoga w zakładzie 
fryzjerskim niepielęgnowana przez pół roku po 
pielęgnacji wyglądała znakomicie. Takie metamorfozy 
nie byłyby możliwe w podłogach z olejami i woska-
mi twardymi. Tam konieczne byłoby szlifowanie i 
ponowne olejowanie.

Parkiet potraktowany czystym olejem i nie pielęgnowany (natłuszczany) Fot. Czesław Bortnowski

Parkiet potraktowany czystym olejem i nie pielęgnowany (natłuszczany) Fot. Czesław Bortnowski

Posadzka w trakcie szorowania Fot. Czesław Bortnowski Posadzka w trakcie olejowania czystym rzadkim olejem pielęgnacyjnym Fot. Czesław Bortnowski
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Posadzka w trakcie olejowania czystym rzadkim olejem pielegnacyjnym Fot. Czesław Bortnowski Fragment posadzki po gruntownej pielęhnacji Fot. Czesław Bortnowski

Fragment posadzki po gruntownej pielęgnacji Fot. Czesław Bortnowski Posadzka w zakładzie fryzjerskim przed pielęgnacją olejem Fot. Czesław Bortnowski

Posadzka w zakładzie fryzjerskim po pielęgnacji olejem Fot. Czesław Bortnowski

Posadzka w zakładzie fryzjerskim po pielęgnacji olejem Fot. Czesław Bortnowski

Czesław Bortnowski
parkieciarz, rzeczoznawca


