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Jakie są obJawy działania wilgoci na 
deskach panelowych tróJwarstwowych ?

Działanie wilgoci podczas układania posadzek drewnianych i w czasie ich eksploatacji jest często źle 
oceniane. Z tego tytułu jest sporo reklamacji, choć chodzi często nie o dyskwalifikujący efekt wybrzu-
szeń, ale tylko o nieznaczną w wartościach bezwzględnych deformacje płaszczyzny. Nawet nieznaczna 
deformacja płaskiej równej, wypolerowanej płaszczyzny, jest jednak bardzo widoczna.

Udowodniono, że tylko odchylenie o 0,02 mm jest 
postrzegane jako bardzo widoczne załamanie świa-
tła, co subiektywnie zmienia optykę odbieranej po-
wierzchni. Oczywiście, nie ma to wpływu na użytko-
wanie, wiec dalej te funkcje podłoga będzie pełniła 
bez zastrzeżeń, ale funkcja dekoracyjna będzie zabu-
rzona. Szczególnie w odpowiednich porach dnia i po-
rach roku. Chodzi tu o kąt padania światła względem 
odbiorcy, jego intensywność i barwę światła. 

Dzisiaj chce opisać zjawisko nieznacznej deformacji 
posadzek wykonanych z desek panelowych drewnia-
nych o konstrukcji warstwowej. Deski takie są szcze-
gólnie podatne na zawilgocenie. Warstwowa kon-
strukcja sandwicha daje małą prace powierzchni, ale 
cieńka warstwa górna (wykonana z obłogu), często 
pokazuje widoczny efekt pęcznienia również warstwy 
środkowej, dlatego tego typu materiały nie powinny 
być montowane w łazienkach i pomieszczeniach mo-
krych. Zresztą producenci sami zastrzegają tego typu 
obostrzenia i to bez wyjątku wszyscy. Co dzieje się 
w takich podłogach? Oto kilka przykładów deformacji 
płaszczyzny.

Może dojść do tzw. „widocznej drabinki”. Jest to rodzaj 
deformacji, którą wielokrotnie mierzyłem czujnikiem 
zegarowym. Zapewniam, że deformacja dotyczyła 
odkształceń nie większych jak 0,02-0,04 mm. Wido-

czne efekty są jednak w pewnym świetle dość 
znaczące. Oto zdjęcia poniżej. W jednym przypadku 
efekt powstał po zbyt obfitych w wodę pielęgnacjach 
(mop frędzelkowy, mokra ścierka), czego slajdy widać 
na zdjęciach. W innym jest to efekt działania wilgoci z 
powietrza. Wilgotność powyżej 65% to dla wielu ga-
tunków zbyt wysoka wartość zarówno w warunkach 
montażu jak i eksploatacji, co doprowadza do tych 
samych efektów, co zalanie i pielęgnacja mokrą a 
nie wilgotną ścierką. Ten efekt powstaje wskutek 
pęcznienia warstwy środkowej. Skutek pęcznienia

Zafalowanie powierzchni Fot. Czesław Bortnowski

Zafalowanie powierzchni Fot. Czesław Bortnowski

Zaczernienie czoła deski od wilgoci z mopa Fot. Czesław Bortnowski
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jest widoczny, bo przebija się przez cienką warstwę 
wierzchnią. To zjawisko nasiliło się szczególnie po 
2009 roku, kiedy wielu producentów zmniejszyło, 
wskutek oszczędności, grubość warstwy wierzchniej 
z nieprzekraczalnych raczej wcześniej minimalnych 
grubości powyżej 3,5 mm do około 1,5-3 mm. 
Szczególnie na to zjawisko jest podatna marketowa 
wersja desek o grubości ok. 10 mm. Takie deski mają 
być tańsze, ale konsekwencje są widoczne prawie 
zawsze. Na domiar złego z tego samego powodu 

ograniczona jest możliwość renowacji, co czyni taką 
deskę jednorazową.

Może również dojść do deformacji krawędzi desek 
w obrębie warstwy wierzchniej i prawie zawsze w 
obrębie krawędzi wzdłużnej. Efekt takiego pęcznienia 
to wykrawędziowanie na stykach, pękanie krawędzi i 
odpryskiwanie lakieru. Takie deski, podczas renowacji, 
zazwyczaj należy wymieniać. 

Zawilgocona deska barlinecka Fot. Czesław BortnowskiKlientka prezentuje sposób pielęgnacji, który do czasu spotkania stosowała Fot. Czesław Bortnowski

Pęcznienie desek warstwowych Fot. Czesław Bortnowski Pęcznienie desek warstwowych Fot. Czesław Bortnowski

Zawyżona wilgotność powstała podczas użytkowania Fot. Czesław Bortnowski Widoczne ślady po zmywaniu obfitą ilością wody Fot. Czesław Bortnowski
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Widoczne ślady po zmywaniu obfitą ilością wody Fot. Czesław Bortnowski Widoczne ślady po zmywaniu obfitą ilością wody Fot. Czesław Bortnowski

Zafalowanie powierzchni Fot. Czesław BortnowskiWidoczne ślady po zmywaniu obfitą ilością wody Fot. Czesław Bortnowski

Wnioski nasuwają się następujące:

- Unikajmy montażu w nieodpowiednich warunkach, 
często jeszcze jest to czas innych, mokrych prac bu-
dowlanych. Sprawdzajmy wiec dokładnie poziom wil-
gotności powietrza i podkładów betonowych. 
- Informujmy, najlepiej na piśmie, o konieczności za-
chowania odpowiednich warunków podczas eksplo-
atacji.
- Ponadto należy rozważyć, czy nie namówić klientów 
na podłogi olejowane, a nie na podłogi lakierowane. 

Podłogi olejowane mają znacznie ograniczoną ten-
dencję do wyżej wymienionych, niepożądanych cech 
optyki powierzchni. Rozważając zakup zwracajmy 
uwagę na grubość warstwy wierzchniej i to nie tylko w 
kontekście możliwej do wykonania ponownej renowa-
cji. Takie deski są często w sprzedaży sieci marketów 
budowlanych i sieciowych sklepów parkiecisrskich.

Czesław Bortnowski
parkieciarz, rzeczoznawca


