Technická téma

Opäť nová
CHCETE ABY MALA DREVENÁ PODLAHA AJ PO NIEKOĽKOROČNOM
UŽÍVANÍ VZHĽAD NOVEJ? DOPRAJTE JEJ OMLADZUJÚCU KÚRU.

Obtiažnosť brúsenia pri plávajúco
položených podlahách je väčšia, lebo sa
prehýbajú pod váhou ťažkého brúsneho
stroja. Je lepšie si preto zvoliť celoplošné
nalepenie podlahy. Haro

V

šetko sa začína brúsením.
Drevo treba vybrúsiť postupne, najmenej v troch krokoch
a použiť pritom brúsny papier
s rôznou zrnitosťou. Zbrúsenie papierom
hrubšej zrnitosti odstraňuje starý lak, prípadné škvrny a nečistoty. Ak nevybrúsite
povrch podlahy papierom strednej zrnitosti,
ostanú na ňom viditeľné stopy po hrubom
brúsení, ktoré jemným brúsením už neodstránite. Pri poslednom brúsení použite čo
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najjemnejší papier. Predtým však povrch
podlahy skontrolujte. Prípadné ryhy vyplňte
zmesou vybrúseného prachu a transparentného tmelu, čím získate odtieň podobný
drevu. Brúsenie vám uľahčí valcová brúska.
V jej výbave nemá chýbať prachové vrecko,
do ktorého sa odsáva brúsny prach. Na jemné brúsenie sa dá použiť i tanierová brúska.
Na okraje miestnosti zas brúska okrajová.
Po dokončení brúsenia podlahu opatrne
vysajte. Odstráňte prach z radiátorov, osvet-

lenia či okenných parapetov i svojho odevu
a topánok. Ešte pred nanesením základného
laku sa musíte rozhodnúť, či chcete zachovať prírodný vzhľad podlahy, alebo ho zmeniť napríklad moridlami. Avšak aj základné
laky dokážu dodať podlahe zafarbenie.

Dobrý základ
Nanášajte základný lak až potom vrchný
lak minimálne v dvoch vrstvách. Základný lak
nasiakne do dreva a spôsobí, že vrchný lak

Výhoda dreva oproti konkurentom je,
že sa dá opakovane renovovať. Haro
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Oprava drevenej podlahy môže trvať
i niekoľko dní. Ak sa týka všetkých
miestností, prináša mnoho komplikácií.
Treba vyriešiť kde uskladniť vysťahovaný
nábytok. Ak sa chystáte maľovať, radšej to
načasujte pred ako po renovácii.
Kährs, ponúka KPP

Odborník radí

Ing. Tibor PÁSZTOR
vrchný cechmajster
Cechu podlahárov
Slovenska
Aký je rozdiel medzi renováciou drevených podláh masívnych a dyhovaných?
Renovácia je rovnaká, len pri dyhovaných dôjde skôr k zbrúseniu nášľapnej
vrstvy. Na celoplošne lepených masívnych
parketách s hrúbkou okolo 22 mm môžete zbrúsiť 1/3 hrúbky. Na veľkoplošných
drevených podlahách hrúbky 14 – 15 mm
s nášľapnou vrstvou 3,5 – 4 mm ubudne
pri brúsení z nášľapnej vrstvy asi 0,5 mm.
V praxi sa však dajú prebrúsiť len dva až
trikrát, čo určuje aj ich celkovú životnosť.
Rovnomerné brúsenie najmä plávajúco
položených parkiet je veľmi obtiažne, preto ak chcete parkety v budúcnosti brúsiť
voľte celoplošne lepené. Podlahy s tenkou
dyhou 0,6 mm brúsiť nie je možné. Dajú sa
renovovať len zdrsnením povrchu a prelakovaním. Preto po nej siahnite iba tam, kde
nehrozí poškriabanie povrchu.
Vyžaduje si inú prípravu podkladu olejovanie a lakovanie podlahy?
Všeobecne nie, ale v praxi sa pred olejovaním pridáva jedno až dve brúsenia navyše. Prebrusovanie sa robí zrnitosťou 100
a 120. Technologicky je olejovanie prácnejšie. Je nutné odsať suchou handrou
zvyšok nasatého oleja ako aj povrch finálne zaleštiť. Na druhej strane nalakovaný
povrch je po zatvrdnutí pripravený na prevádzku.
Dá sa nalakovať pôvodne olejovaná
podlaha a opačne?
Keď sa kvalitne zbrúsi povrch ide zamieňať povrchová úprava. Zbrúsiť ho treba až
do jadra dreviny nášľapnej vrstvy s otvorenými pórmi. Olej totiž nezostáva na povrchu, ale sa vpíja do dreva. Pri lakovaní
na predchádzajúce olejovanie, sa pri výbere laku informujte na jeho vhodnosť a priľnavosť k podkladu pri možných zvyškoch
oleja.

42

2/2015

PEKNÉ BÝVANIE RADÍ
Firmy zaoberajúce renováciou drevených podláh ako aj požičaním vhodného náradia podľa vášho bydliska
nájdete napríklad na
www.renovujeme-parkety.com.

Drobné poškodenia sa dajú ľahko
opraviť pomocou opravnej súpravy,
ktorá obsahuje taviaci nôž, čistiaci
hrebeň a vosky v rôznych farbách.
Potrebný odtieň poškodenej dosky
si tak ľahko vymiešate.
Quick-Step, ponúka Everel

zostane na povrchu a bude slúžiť ako ochrana proti oderu. Navyše minimalizuje riziko
bočného zlepenia hrán jednotlivých dielcov,
čo je mimoriadne dôležité pri podlahovom
vykurovaní. Bez základného laku sa nezaobídete ani pri rýchlo nasiakavých drevinách
akými sú buk alebo javor. Výber základného laku ovplyvňuje typ náradia. Obvykle sa

rozotiera valčekom alebo štetcom a schne
jednu až tri hodiny. Lak s hustejšou konzistenciou sa nanáša stierkou.

Finálny styling
Po namorení a nanesení základného laku
príde na rad vrchný lak. Existujú však aj vrchné laky, ktoré nevyžadujú aplikáciu základ-

Škáry sa tmelia zmesou brúsneho prachu
a transparentného tmelu. Mix & Fill, Bona

Základný lak sa aplikuje pred nanesením
vrchného laku. Prime Classic, Bona

TIP PEKNÉHO BÝVANIA
Páči sa vám olejovaná podlaha,
no odrádza vás relatívne náročná
údržba? Aj lakovaná môže vypadať
skoro ako olejovaná. Niektoré moderné laky totiž vytvárajú takmer neviditeľný matový povrch.

ného laku. Od vrchného laku závisí, či budete mať lesklý, matný alebo polomatný vzhľad
podlahy. Voľte laky určené pre bytovú záťaž,
a na vodnej báze. Naproti rozpúšťadlovým
nezapáchajú a sú šetrnejšie k vášmu zdraviu
i k životnému prostrediu.
Medzi jednotlivými vrstvami vrchného
laku povrch jemne prebrúste. Vzniknutý

Vďaka bezprašnému systému odsávania
brúsneho prachu máte zaručené, že
po skončení brúsenia nebudete mať veľa
práce s upratovaním. Prenosná jednotka je
omnoho výkonnejšia než bežný vysávač a je
vhodná pre všetky typy brúsok. DCS 70, Bona

Na brúsenie okrajov, rohov
a schodiskových stupňov sa
používa okrajová brúska.
Edge XL, Bona

prach dôkladne vysajte a poutierajte vlhkou
handrou, ktorá nepúšťa vlákna. Lak vždy nanášajte v dostatočnom množstve. Spotrebu
na meter štvorcový nájdete v technickom
liste. Vetranie v miestnosti skracuje dobu
schnutia laku, nesmie byť však prievan. Pri
lakovaní a schnutí laku je dôležité dodržiavať
odporúčanú teplotu vzduchu v rozmedzí 15

až 25 °C: pri nižšej teplote sa doba schnutia
predlžuje. Ak pracujete v lete, zabráňte aby
slnko svietilo priamo na podlahu.

Povinný odpočinok
Počítajte s tým, že podlahu môžete zaťažiť
po niekoľkých hodinách. Než začnete po nej
chodiť, nechajte ju schnúť aspoň jeden deň.
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Na ošetrenie drevenej podlahy používajte len
produktové rady odporúčané výrobcom. Haro

Bez potreby vody ani vedra. Na čistenie
drevenej podlahy sú praktické mopy
s doplniteľnou nádržkou, kde čistiaci
prípravok nanášate stisnutím páčky.
Bona

Ťažší nábytok nasťahujte po troch či štyroch dňoch. S položením kobercov počkajte minimálne týždeň. S bežným ošetrovaním začnite po dvoch týždňoch. Ak sa vám
zvýšil lak, nemôžete ho len tak vyliať do kanalizácie či nespotrebované balenie vyhodiť
do komunálneho odpadu. Odovzdajte ho
na zberné miesto nebezpečného odpadu.
Skladovanie je zbytočné, laky majú obmedzenú dobu spotreby.

Prírodná úprava
Okrem náterových systémov na báze laku
môžete siahnuť po prírodnej alternatíve,
povrchovej úpravy na báze oleja respektí-
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Olejované
drevené
podlahy je
potrebné
aspoň raz ročne
ošetrovať olejom na údržbu. Maintenance
Oil, Quick-Step, ponúka Everel

ve oleja a vosku. Jej prednosť je prirodzený
vzhľad. Nevytvára film na povrchu dreva ako
lak, ale prenikne hlboko do pórov. Olejovaný
povrch nie je až tak odolný voči oteru ako
lakovaný, avšak sa neodlupuje a nepopraská.
Nepriznáva ani škrabance. Poškodené miesta, akými sú napríklad stopy po padnutých
predmetov sa dajú lokálne opraviť. Pri laku je
viditeľná každá oprava.
Pri olejovanom povrchu počítajte s náročnejšou údržbou. Nevýhoda je i malá odolnosť voči chemikáliám a tekutinám. Ak sa
vyliate kvapaliny rýchlo neutrú, vzniknú nepekné škvrny. Tento nedostatok eliminuje
náterový systém na báze oleja a vosku, pri

Chodiť naboso po olejovanej
podlahe je úplne iný pocit ako
po lakovanej. Navyše sa ani
nešmýka.
Quick-Step, ponúka Everel

AKO SA STARAŤ
O OLEJOVANÉ PODLAHY?
■ Stačí ich pozametať metlou
s mäkkými štetinami či vysávať
s hubicou určenou na drevenú
podlahu.
■ Nečistite ich univerzálnymi čistiacimi
prostriedkami, poškodíte povrchovú
úpravu. Použitie odporúčané
produkty a handru či mop
z mikrovlákna poriadne vyžmýkajte.
Veľa vody podlahe škodí. Nakoniec
suchou handrou vytrite podlahu
do sucha.
■ Pravidelné umývanie olejovanú
podlahu vysušuje. Zhruba raz
za dva mesiace aplikujte roztok
na osvieženie. Tak zlepšíte vzhľad
podlahy, ale i odolnosť voči
tekutinám a nečistotám. Preolejujte
ju aspoň raz za rok.
■ Na odstránenie škvŕn existujú čističe
dodávané v praktickom sprejovom
balení.

Tvrdý voskový olej je vyvážená zmes
prírodných olejov a voskov, ktorá
impregnuje drevo a zároveň vytvára
trvanlivú povrchovú vrstvu s výbornou
odolnosťou voči chemikáliám
a tekutinám. Hard Wax Oil, Bona

ktorom sa drevo impregnuje a zároveň sa
na ňom vytvorí trvanlivý ochranný povrch.
Tvrdý voskový olej poskytuje aj zvýšenú
ochranu voči opotrebeniu. Na takto ošetrenej podlahe nezanechávajú stopy ani gumové podrážky topánok, čo pri tradičnom
oleji predstavuje problém.
Lakovanú podlahu domáce zvieratá ľahšie poškrabú. Mačkám a psom sa kĺžu labky
a tak zatínajú pazúriky, preto im ich pravidelne brúste. Tieto problém nebudete mať pri
olejovanom povrchu. Podlahu rovnako ľahko
môžu poškodiť i nábytkové kolieska. V ponuke sú však aj laky odolné voči poškrabaniu.
Zlatica VARGOVÁ, Foto: archív firiem
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