Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY
Bambus prasowany - same minusy

Bambus przez niska cenę stał się ostatnio materiałem bardzo popularnym na podłogi. Importem tego
materiału zajmują się zarówno sieci marketów budowlanych, jak i firmy z gruntu nigdy niezajmujące
się tego typu materiałem.

Mamy w ofercie bambusy warstwowe i bambusy
skręcane, nazywane często bambusami mielonymi.
Te ostatnie są prawdziwa zmorą jakościową. Dlaczego? Pisałem o bambusach już nie jeden artykuł, ale
czas również zadbać o wiedzę na temat budowy takich podłóg. Nie są to żadne deski, które produkuje
się w tradycyjny sposób. Bambus skręcany jest mieszaniną pyłu bambusowego pozyskiwanego w czasie
produkcji innych wyrobów, mielonych odpadów bambusowych i sztucznych żywic. Wielu się zdziwi, kiedy
powiem, ze najpierw produkuje się z tych odpadków
wielkie prostokątne bloki. Zatopiony pył bambusowy
właściwie jest zawsze niedekoracyjną bezkształtną
zastygłą masą. Dopiero w procesie obróbki wycina się z tych bloków deski, frezuje się je i maluje na
wierzchu dowolny rysunek stanowiący design danej
podłogi. Stąd mamy na rynku bambus mielony, lub
skręcany w kolorze różnych barw i wzorów. To taki
materiał, na którym można nadrukować wzór tygrysi, karmelowy, lub np. antyczny. Jak opisuje jeden z
importerów na swoich stronach, jest to nowa technologia produkcji, która sprawia, że deski są dwukrotnie
twardsze od dębu czerwonego i ok. 30% od podłogi
z gatunku merbau. Dalej jest zapewnienie, że deski
zachowują „ogromną twardość i stabilność”. I właśnie
ja mam ogromne wrażenie, ze parkieciarze kupując
te podłogi nie zwracają uwagi na prawdziwość tych
opisów. Deski z bambusa niestety nie są stabilne.
Owszem są twarde i twardość jest wynikiem sprasowania wiórów bambusowych i zastygłej żywicy, ale
o stabilności, jak pokazuje praktyka, mowy być nie
może. W różnych kombinacjach połączeń bocznych
najgorsze są deski z zamkami bezklejowymi, które
dodatkowo na stronach internetowych zachęca się do
montażu metoda pływającą. Nikt nie analizuje, że w
tej metodzie wytrzymałość zamka jest bardzo istotna, a w bambusie prasowanym wewnętrzna struktura
bambusa jest dosłownie zmielona. Doprowadza to do
pękania zamków i rozszczelniania się podłóg.
Byłem na dwóch ekspertyzach po przeciwnych stronach Polski. W jednym i drugim przypadku podłoga
była dokładnie taka sama i miała dokładnie taką samą
wadę. Za każdym razem odpowiedź importera na re-

Fot. Czesław Bortnowski

Fot. Czesław Bortnowski

klamację była podobna, ale w konkluzji za te wady
odpowiedzialny był sam użytkownik. Powoływano się
na zmiany wilgotności, które rzekomo miały wystąpić
podczas użytkowania. W jednym przypadku odpowiedź sugerowała, że podłoga została zawilgocona
podczas klejenia struktury cegiełkowej na fragmencie
ściany.
Zbadałem ten watek i okazało się, że do montażu owej struktury użyto zaprawy z czterema litrami
wody, a klejono ją z przerwami przez około tydzień.
Jak to ma się do opisywanej wysokiej stabilności,
skoro bardzo niewielka ilość wody wpłynęła, zdaniem
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importera, na jakość posadzki?
W innym przypadku tej samej podłogi ułożonej na
ogrzewaniu podłogowym, informacja brzmiała, że
wady spowodowała zbyt wysoka temperatura posadzki podczas użytkowania. A wiec było przegrzanie, przed którym przestrzega importer w swej gwarancji. W jednym i drugim przypadku w protokołach
nie stwierdzono nawet owych ponadnormatywnych
parametrów, wiec odpowiedzi reklamacyjne były negatywne na zasadzie hipotezy, a nie faktów. W karcie
gwarancyjnej super „stabilnych desek” z bambusa są
okresy gwarancyjne aż na dwa lata.
Inny z importerów przywiózł do Polski deski o grubości
10 -12 mm, również z zamkami bezklejowymi. Nawet
postarał się abym wydał mu opinię o tym produkcie.
Kiedy moja ocena była bardzo negatywna, nie powstrzymało to importera do sprzedaży tego produktu
na rynku. Jest on oferowany w różnych kolorach i kusi
niską ceną. Warto się przyjrzeć, czym są wykończone te podłogi. Ponieważ krajem pochodzenia podłóg
bambusowych są Chiny to najczęściej deski są pokryte lakierem firmy Klumpp. To ta firma przeniosła
swoje technologie aplikacji lakierów UV z Europy do
Azji. Lakier UV z założenia nigdy nie jest lakierem o
najwyższych parametrach. Biorąc wiec pod uwagę,
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że deski z bambusa maja często swój namalowany
na wierzchu wzór, który jest przykryty mało trwałym
lakierem, należy mieć świadomość, że i wzór przy
przerysowaniach podłogi i przy przetarciach lakieru
nie utrzyma się zbyt długo. Podziwiam odwagę importerów i naiwność wykonawców, którzy wierzą, że takie
podłogi mogą leżeć w obiektach użyteczności publicznej. Jeden z importerów nawet zastosował tę podłogę
w dyskotece. Jaki jest finał? Oczywiście mizerny, lakier starł się już po kilku imprezach i deski trzeba było
cyklinować. Osobnym problemem jest w bambusach
prasowanych emisja z żywic. Nie badałem tego wątku
dogłębnie, wiec nie mogę napisać na ten temat wiele,
ale zwracam uwagę na fakt specyficznego zapachu
pochodzącego niewątpliwie z żywicy. W jednej z sieci marketowych bambus tak śmierdział, że inwestor,
który chciał kupić ten produkt zrezygnował.
Swoja droga ciekawe czy te podłogi zawsze są badane na obecność substancji szkodliwych? Z pewnością nie są w żaden sposób badane na przydatność i
trwałość.
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