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Przyczyny odspajania siê
parkietów lamelowych

Czes³aw Bortnowski

DREWNO

Rys. 1. Zmiana wymiarów liniowych lamelki.
a- okres letni
b- okres zimowy

Zdj. 1. Szczelina powsta³a w wyniku zmiany wymiarów linio-
wych lamelki.

Parkiet lamelowy (lamparkiet), wykorzystywany jako rodzaj

drewnianej ok³adziny pod³ogowej, powszechnie wszed³ do produkcji

i monta¿u w latach 80-tych. Na pocz¹tku we W³oszech i Hiszpanii,

potem w ca³ej Europie. Dawa³ nieograniczone mo¿liwo�ci wzornicze

przy niskim nak³adzie materia³u i stosunkowo prostym monta¿u.

Parkiet lamelowy nie posiada piór i wpustów, a poszczególne

lamelki uk³ada siê wzglêdem siebie na styk. Taki sposób uk³adania sta³

siê mo¿liwy dziêki rozwojowi chemii pod parkiety, a wiêc gruntów,

klejów i mas szpachlowych.

Jego popularno�æ wzros³a wraz z rozpowszechnieniem siê

w Europie drewna egzotycznego. Mimo, ¿e lamparkiet posiada wiele

zalet, jest rozwi¹zaniem sprawiaj¹cym parkieciarzom sporo

problemów. W tym artykule chcia³bym przeanalizowaæ mechanizm

odspajania (odklejania) siê pojedynczych lamelek.

Parkiet lamelowy pozbawiony jest istotnych elementów

monta¿owych, jakim s¹ pióra i wpusty. W zwi¹zku z tym staje siê

rodzajem posadzki drewnianej o do�æ wysokich wymaganiach.

Zjawiska obserwowane przeze mnie w lamparkiecie zachodz¹

i w tradycyjnych klepkach, ale ze wzglêdu na po³¹czenie pióro-wpust

nie powoduj¹ tak istotnych wad posadzki drewnianej.

W numerze 12/2000 miesiêcznika "Pod³oga" przedstawi³em

mechanizm d¹¿enia poszczególnych klepek w posadzce drewnianej do

stanu równowagi higroskopijnej z otaczaj¹cym powietrzem. Nale¿y

wiêc wzi¹æ pod uwagê pierwotn¹ wilgotno�æ lamparkietu i wp³yw

klimatu pomieszczenia na drewno. 

Je�li wilgotno�æ powietrza w pomieszczeniu wzrasta przez d³u¿szy

czas do 70-80%, wówczas drewno wch³aniaj¹c wilgoæ pêcznieje. Je�li

w okresie grzewczym wilgotno�æ w pomieszczeniu spada do 30 - 35%

(nawet 20 - 25% nie jest rzadko�ci¹), zmniejsza siê objêto�æ drewna

i pomiêdzy klepkami tworz¹ siê szpary. Przyjmijmy, ¿e najczê�ciej

uk³adamy lamparkiet o wilgotno�ci ok. 8%. W zimie, przy centralnym

ogrzewaniu, te same lamelki posiadaj¹ wilgotno�æ ok. 6-7%, a w lecie

przy deszczowej pogodzie - 13%. Wynika st¹d, ¿e pojedyncza lamelka

jest ci¹gle nara¿ona na zmianê wymiarów. Powstaj¹ce ró¿nice

wilgotno�ci doprowadzaj¹ do tego, ¿e sztabka parkietu np. dêbowego

pierwotnie o szeroko�ci 50 mm pó�nym latem osi¹ga szeroko�æ

50,5 mm, a pod koniec okresu ogrzewania tylko oko³o 49,5 mm.

Wielko�æ tych zmian uzale¿niona jest od przekroju drewna,

z jakiego pochodzi lamelka. Oczywiste jest, ¿e ci¹g³e d¹¿enie do

zmiany wymiarów oddzia³uje na strukturê wi¹zania lamelek

z pod³o¿em. Klej naniesiony na ca³¹ powierzchniê klepki ulega

najwiêkszej degradacji na zewnêtrznych jej krawêdziach.

Degradacja po³¹czenia klej - podk³ad. 

Efekt zginanego prêta.

Efekt wielokrotnie obserwowany przeze mnie nazwa³bym efektem

zginanego prêta. Nazwa kojarzy mi siê z reakcj¹ metalowego prêta na
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Rys. 4. Efekt "³ódkowania".

wielokrotne zginanie i w konsekwencji pêkniêcie. Podobne zjawisko

zachodzi w po³¹czeniu lamelki z podk³adem.

Na rysunku 2 widaæ warstwê kleju mocuj¹cego lamelkê do

podk³adu. Wskutek wielokrotnej zmiany wymiarów dochodziæ bêdzie

do degradacji spoiny klejowej, g³ównie w obrêbie zewnêtrznych

krawêdzi, poniewa¿ wzd³u¿ d³ugiej osi lamelki naprê¿enia i zmiany

wymiarów s¹ nieznaczne. Oczywi�cie zjawisko degradacji nie dotyczy

tylko kleju. Te same naprê¿enia przenoszone s¹ w górne warstwy

podk³adu. Wytrzyma³o�æ kleju na �cinanie jest czêsto wiêksza ni¿

wytrzyma³o�æ powierzchniowa podk³adu i degradacja po³¹czenia

nastêpuje wówczas w warstwie podk³adu. Dziwiê siê naszym

rodzimym producentom mas samopoziomuj¹cych, którzy deklaruj¹, i¿

produkty o odporno�ci na  �ciskanie 18 Mpa nadaj¹ siê pod parkiet.

Przyklejenie na krótko do badañ pojedynczej lamelki nie ujawnia

naprê¿eñ i zjawisk, które zachodz¹ na du¿ej powierzchni.

W poprzednim artykule zwraca³em uwagê na coraz wiêkszo�æ

sztywno�æ produkowanych ostatnio klejów parkietowych. Ta cecha

wynika zarówno z rodzaju kleju, jak i z grubo�ci zastosowanej

warstwy. Nowoczesny klej naniesiony w zalecanej ilo�ci (dla parkietu

lamelowego ok. 700 - 1.000 g/m2) posiada znacznie ograniczon¹

elastyczno�æ. Ciekaw jestem kiedy nasi producenci zdadz¹ sobie

sprawê, ¿e elastyczne po³¹czenia klejowe posz³y w zapomnienie wraz

z koñcem stosowania grubo nak³adanych (ok. 3.000 g/m2) klejów

bitumicznych? Przy cieñszej warstwie kleju jego elastyczno�æ

gwa³townie spada i po³¹czenie wykazuje spor¹ "sztywno�æ". Przy czym

wytrzyma³o�æ klejów na �cinanie jest tak dobrana, aby przewy¿sza³a,

czasami kilkukrotnie, wytrzyma³o�æ wierzchnich warstw podk³adów. 

Wady parkietów lamelowych s¹ wynikiem blokowej pracy lamelek.

W parkietach olejowanych i woskowanych ka¿da lamelka pracuje

oddzielnie, przy lakierowanych boki lamelek sklejaj¹ siê, co skutkuje

sum¹ naprê¿eñ wielu (np. 10-ciu) lamelek. Zim¹, przy 10-ciu

sklejonych ze sob¹ lamelkach, mo¿e powstaæ fuga o szeroko�ci ok. 3

Rys. 3. Efekt "zginanego prêta" najczê�ciej uwidaczniaj¹cy siê
na czo³ach lamelek.

mm. Co wtedy stanie siê z po³¹czeniem klej - podk³ad mo¿na sobie

wyobraziæ. W takim przypadku ca³kowitej degradacji ulegaj¹

po³¹czenia skrajnych lamelek. Najgorsze jest to, ¿e wady i zwi¹zane

z tym reklamacje powstaj¹ dopiero po drugim lub trzecim roku

u¿ytkowania posadzki. Za³ó¿my, ¿e parkieciarz u³o¿y³ lamparkiet

wiosn¹, gdy jego pierwotna wilgotno�æ wynosi³a 8%. W nied³ugim

czasie na skutek wzrostu wilgotno�ci w powietrzu i w lamelce, nast¹pi¹

naprê¿enia w obrêbie kleju i górnych warstw podk³adu. Ju¿ wtedy

mo¿e doj�æ do obluzowania po³¹czeñ niektórych lamelek. Potem,

w okresie zimowym, przy znacznie ni¿szych wilgotno�ciach praca

drewna o przeciwstawnym wektorze powoduje ponownie silne

naprê¿enia �cinaj¹ce. Efekt "zginanego prêta" skutkuje dalszym

odspajaniem lamelki, przy czym odspojenie mo¿e nast¹piæ zarówno

w warstwie kleju jak i w górnej warstwie podk³adu. Zjawisko to widaæ

dok³adnie ju¿ po pierwszym roku u¿ytkowania posadzki lamelowej,

gdy czo³a pojedynczych lamelek zaczynaj¹ delikatnie odstawaæ od

p³aszczyzny posadzki. W nastêpnej kolejno�ci odspojeniu ulegaj¹

brzegi lamelki wzd³u¿ d³ugiej osi. Z czasem oba zjawiska potêguj¹ siê.

Mechanizm degradacji po³¹czenia klej - podk³ad na czo³ach lamelek

jest do�æ oczywisty. Wi¹¿e siê on z naturalnymi w³a�ciwo�ciami

drewna. Drewno znacznie szybciej oddaje i przyjmuje wilgoæ

DREWNO

Rys. 2. Degradacja po³¹czenia na wzd³u¿nych brzegach la-
melki.
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Rys. 5. Przenikanie wilgoci resztkowej z podk³adu.

w przekroju poprzecznym. Dlatego lamelka, nawet przy

krótkotrwa³ych zmianach wilgotno�ci, potrafi nieznacznie reagowaæ.

Skutkuje to nieznacznymi, ale w ci¹gu roku wyra�nymi zmianami

w wymiarach. Efekt jest do�æ oczywisty i widaæ go go³ym okiem

w postaci przewê¿enia na koñcach lamelek (rys. 3). 

Powsta³e na czo³ach lamelek szczeliny daj¹ swobodny dostêp

wilgoci nie tylko z powietrza, ale przede wszystkim w trakcie

wykonywania pielêgnacji przez u¿ytkownika. Jak widaæ, o ile na

pocz¹tku wnikanie wilgoci by³o bardzo utrudnione i zwi¹zane ze

zmian¹ pory roku, to po ok. 2 latach nastêpuje swobodnie i czêsto

(z czêstotliwo�ci¹ wykonywania zabiegów pielêgnacyjnych), co

pog³êbia i przyspiesza degradacjê po³¹czenia klej - podk³ad.

Degradacja po³¹czenia klej - podk³ad. Wp³yw "³ódkowania".

W numerze 10/1999 miesiêcznika "Pod³oga" wspólnie z Piotrem

Pióro przeanalizowali�my przyczyny "³ódkowania" parkietów. Jest to

do�æ powszechny problem parkieciarski, wp³ywaj¹cy negatywnie na

estetykê posadzki. 

Najczêstsz¹ przyczyn¹ "³ódkowania" jest ró¿nica wilgotno�ci

miêdzy górn¹ a doln¹ p³aszczyzn¹ lamelek, powstaj¹c¹ w wyniku

przedostania siê wilgoci resztkowej z podk³adu, b¹d� nadmiernej ilo�ci

wody zawartej w samym kleju.

Zajêcie siê tym zjawiskiem oraz towarzysz¹cym mu mechanizmem

degradacji po³¹czenia klej - podk³ad jest wa¿ne dlatego, ¿e najczê�ciej

wystêpuje ono w³a�nie w parkietach lamelowych, gdzie jak na d³oni

widaæ niekorzystny stosunek szeroko�ci do grubo�ci elementu

drewnianego (Pod³oga 10/99), oraz dlatego ¿e w przeciwieñstwie do

"efektu zginanego prêta" wystêpuje w do�æ krótkim czasie po

zamontowaniu posadzki.

Jak widaæ na rysunku, wykrzywienie poprzeczne lamelek

uniemo¿liwia przyleganie ca³o�ci ich p³aszczyzny do podk³adu.

Mechanizm jest do�æ prosty. Je�li podczas klejenia i bezpo�rednio

po nim w dolnej czê�ci lamelki znajdzie siê wiêcej wilgoci to powstan¹

wklês³e wypaczenia a jednocze�nie naprê¿enia �cinaj¹ce i odspojenie

brzegów wzd³u¿nych lamelki od podk³adu. W cienkim elemencie

drewnianym (parkiet lamelowy ma najczê�ciej ok. 10 mm) nastêpuje

stosunkowo szybko stan równowagi higroskopijnej i je¿eli czas

oczekiwania na szlifowanie i lakierowanie bêdzie wystarczaj¹co d³ugi,

to ten negatywny efekt bêdzie zminimalizowany. Je�li jednak zbyt

szybko wyszlifujemy i na³o¿ymy lakier, to skumulujemy resztki

DREWNO

Zdj. 2. Odspojenie siê lamelki od podk³adu w strefie czo³owej.
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wilgoci i ³ódkowanie siê pog³êbi, a po³¹czenie kleju z podk³adem

zostanie uszkodzone wzd³u¿ d³ugich krawêdzi lamelki.

Analizuj¹c mechanizm odspajania siê parkietów lamelowych

mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e nie nale¿¹ one, wbrew opinii wielu

parkieciarzy, do ³atwych ok³adzin parkietowych. Opinia taka byæ mo¿e

wynika z szybko�ci i ³atwo�ci uk³adania, ale skala szkód jej zaprzecza.

W³a�nie szkody wp³ywaj¹ na opiniê wielu rzeczoznawców

niemieckich, w tym znanego w Polsce Heinza Brehma.

Co powinien zrobiæ parkieciarz, aby zminimalizowaæ ryzyko

wystêpowania szkód w lamparkietach?

Zasad¹ powinno byæ stosowanie zawsze najlepszych klejów.

Po³¹czenie klejami poliuretanowymi wykazuje wytrzyma³o�æ na

�cinanie 5 - 8 N/mm2 i odporno�æ na wielokrotnie zmieniaj¹ce siê

naprê¿enia zarówno bezpo�rednio po po³o¿eniu, jak i d³ugo po tym

fakcie. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e ten rodzaj kleju zosta³ wynaleziony

we W³oszech dla zapobie¿enia problemom wystêpuj¹cym

w nieznanych wówczas parkietach egzotycznych. Klej poliuretanowy

nie powoduje pierwotnego wzrostu wilgotno�ci klepek i b³yskawicznie

wi¹¿e.

Rys. 6. Odspojenia spowodowane "³ódkowaniem".

Rys. 7. Strefy odspojenia spowodowane efektem "zginanego
prêta".

Podobne jest po³¹czenie klejami proszkowymi, które znakomicie

przenosz¹ naprê¿enia do podk³adu i nie powoduj¹ zmian wilgotno�ci

klepek. "Sztywno�æ" tego kleju wspomagana jest jego odporno�ci¹ na

zmieniaj¹ce siê naprê¿enia. 

Po³¹czenia klejem syntetycznym s¹ mniej korzystne.

Rozpuszczalnik zawarty w kleju powoduje pierwotne "³ódkowanie"

lamparkietów a na³o¿ony zbyt grubo uwalnia siê d³ugo po przyklejeniu.

Cech¹ charakterystyczn¹ tego po³¹czenia po oko³o 2 latach jest jego

krucho�æ. Po wyschniêciu wytrzyma³o�æ spoiny na �cinanie wynosi ok.

3-3,5 N/mm2, ale stan ten nastêpuje po bardzo d³ugim czasie, przy

grubo na³o¿onym kleju czasami dopiero po roku. Przestrzegam przed

tego rodzaju klejami w polskiej wersji produkcyjnej, które nie

testowane na starzenie siê zamieniaj¹ siê po roku, dwóch w proszek.

Klej dyspersyjny, z powodu zawarto�ci wody, jest najmniej

popularny w�ród rzemie�lników. Powoduje pierwotne "³ódkowanie",

ale po wyschniêciu nie jest kruchy jak syntetyk. Wykazuje

wytrzyma³o�æ na �cinanie 2 - 3,5 N/mm2. �wietnie nadaje siê na

nasi¹kliwe pod³o¿a i piaskowo-kwarcowe masy samopoziomuj¹ce.

W tych wypadkach jego negatywne cechy staj¹ siê zaletami. Bardzo

dobrze zachowuje siê przy naprê¿eniach �cinaj¹cych. Wad¹ jest do�æ

d³ugi czas (minimum 3 tygodnie) oczekiwania na szlifowanie

i lakierowanie.

Kleje polimerowe z polioctanem winylu na bazie alkoholu nie

nadaj¹ siê wcale, gdy¿ powoduj¹ du¿e pierwotne "³ódkowanie"

i bardzo szybki, znaczny wzrost wilgotno�ci klepek, a co za tym idzie

i wymiarów liniowych posadzki, czemu towarzyszy powstawanie

szczelin. 

Wa¿nym warunkiem dobrze przyklejonego lamparkietu jest

w³a�ciwy dobór gruntu. Wzmocnienie powierzchniowo podk³adu

poprawi jego parametry. 

Przestrzegam przed stosowaniem lamparkietów na s³abych

pod³o¿ach lub na masach samopoziomuj¹cych o wytrzyma³o�ci na

�ciskanie poni¿ej 35 Mpa.

Jak widaæ z powodu braku piór i wpustów po³¹czenie klejowe

w lamparkiecie w du¿ej mierze zale¿y od jako�ci podk³adu. Tylko

solidne po³¹czenie skutkowaæ bêdzie znaczn¹ odporno�ci¹ na

przeciwstawnie zmieniaj¹ce siê naprê¿enia.

¯yczê kolegom parkieciarzom sukcesów w uk³adaniu lamparkietów

i mam nadziejê, ¿e powy¿sze spostrze¿enia oka¿¹ siê przydatne

w codziennej pracy. o
Zdjêcia ze zbiorów Autora.


