
Cyklinowanie parkietu – jak odnowić stary 
parkiet?

Słyszysz „cyklinowanie parkietu”, widzisz rozgardiasz, fachowców i ogromne 
koszty? Tak wcale nie musi być! Podpowiadamy, jak cyklinować podłogę oraz jaki 
lakier do parkietów zda egzamin.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA PORADY

Cyklinowanie parkietu to zabieg polegający na usunięciu, 
mechanicznym zeszlifowaniu poprzednich powłok lakierniczych lub 
malarskich wraz z zazwyczaj niewielką warstwą drewna. Dzięki 
cyklinowaniu drewniana podłoga może nam posłużyć jeszcze przez 
długie, długie lata.

Dlaczego cyklinowanie podłogi jest tak istotne? 

Pozbawiając podłogę zniszczonych warstw, przygotowujemy ją do prac 
renowacyjnych oraz sprawiamy, że nowo nakładane wyroby osiągają 
swoje pełne i deklarowane przez producenta właściwości 
odpornościowe, wytrzymałościowe oraz estetyczne. Zabieg zwiększa 



więc odporność oraz trwałość podłogi, w związku z czym nie będzie 
ona wymagała ponownej renowacji przez dłuższy czas.

Co więcej cyklinowanie parkietu jest wskazane niezależnie od jego 
stanu – za każdym razem, kiedy planujemy malowanie czy lakierowanie 
podłogi. Nawet jeśli powłoki lakiernicze nie są popękane czy 
porysowane! Renowację wraz z cyklinowaniem przeprowadza się 
zazwyczaj raz na kilka, a nawet kilkanaście lat.

Jak odnowić drewnianą podłogę bez 
cyklinowania?

 

Albo inaczej: czy w ogóle można odnowić parkiet bez cyklinowania? 
Nie powinniśmy mieć tu żadnych wątpliwości – zdaniem ekspertów 
cyklinowanie to jedyny taki zabieg, dzięki któremu jesteśmy w 
stanie idealnie oczyścić powierzchnię drewna i przygotować ją do 
dalszych prac. Im dokładniej i staranniej usuniemy z podłogi 
poprzednie powłoki oraz zniszczoną warstwę drewna, tym skuteczniej 
zadziałają zastosowane w dalszej kolejności preparaty, czyli 
przede wszystkim lakiery do parkietów.

Cyklinowanie parkietów nie wchodzi za to w grę w przypadku bardzo 
zniszczonej, znacznie uszkodzonej podłogi. Jeśli poszczególne 
deski czy klepki są w kiepskim stanie, odpadają czy nie są 



stabilnie osadzone, możliwe, że lepszym pomysłem będzie całkowita 
wymiana podłogi.

Cyklinarka do parkietu

Do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia prac niezbędna jest 
cyklinarka do parkietu, czyli urządzenie, dzięki któremu 
zeszlifujemy poprzednie powłoki wraz z wierzchnią, najczęściej 
nieco zniszczoną, niewielką warstwę drewna (maks. 0,5 mm). Jest 
ono zazwyczaj podobne do kosiarki i wyposażone w ramę lub rączki 
ułatwiające jego prowadzenie i obsługę. Cyklinarkę wyposaża się w 
tarcze ścierne o odpowiedniej granulacji (od gruboziarnistych po 
drobnoziarniste), które wymieniamy wraz z poszczególnymi etapami 
prac. Pamiętajmy, że do renowacji drewnianych podłóg najlepiej 
użyć profesjonalnego, dedykowanego urządzenia. Cyklinowanie 
parkietu szlifierką taśmową, czyli sprzętem zazwyczaj mniejszych 
rozmiarów oraz wymuszającym od nas zgarbionej postawmy ciała, może 
być dość żmudne i czasochłonne.

 

Cyklinowanie parkietu krok po kroku

*Jak przygotować pomieszczenie przed cyklinowaniem 
podłogi 



 

W pierwszej kolejności przygotujmy pomieszczenie, w którym 
zamierzamy przeprowadzać prace. Konieczne jest całkowite 
odsłonięcie parkietu – wynieśmy z pokoju wszystkie meble i 
przedmioty, poza tym zdejmijmy firanki czy wiszące półki i ramki z 
fotografiami, które pokryłyby się warstwą pyłu. Zalecanym 
rozwiązaniem jest także zdemontowanie listew przypodłogowych (o 
ile tylko jest to możliwe, bez ich uszkodzenia), dzięki czemu 
zapewnimy sobie dostęp do rogów pomieszczenia. Poza tym należy 
odkurzyć pokój, aby pozbyć się zabrudzeń czy drobinek, które 
mogłyby doprowadzić do zarysowania surowego, wygładzonego drewna.

*Jak przeprowadzić cyklinowanie podłogi samemu?

Samodzielne cyklinowanie podłogi drewnianej nie jest 
skomplikowane. Wystarczy, że będziemy postępować ściśle według 
zaleceń z instrukcji obsługi urządzenia. Kierunek cyklinowania 
dostosowujemy do typu parkietu. Jeśli podłoga jest ułożona z 
desek, cyklinujemy wzdłuż nich. Delikatnie przyciskajmy urządzenie 
do powierzchni, zachowując kąt 45 stopni. Zaczynamy od tarcz z 
gruboziarnistym papierem ściernym. Podczas szlifowania 
systematycznie wymieniamy tarcze, a następnie gruboziarniste 
zastępujemy takimi o coraz drobniejszym uziarnieniu. 
Gruboziarnisty papier ścierny pomaga nam pozbyć się najgrubszych 
warstw i powłok wraz z uszkodzeniami, drobnoziarnisty zaś – 
wyrównuje, matowi i wygładza powierzchnię. Obszary w bezpośredniej 
bliskości ścian czy narożników należy przeszlifować ręcznie lub 
użyć specjalnej szlifierki kątowej.  

*Ilu cykli cyklinowania parkietu potrzeba? 

Cyklinowanie zawsze oznacza kilka zabiegów, chociażby z uwagi na 
to, że konieczne jest wymieniane ziarnistości papieru ściernego, 
od grubo- do drobnoziarnistego. Pamiętajmy, aby szlifować 
poszczególne partie w seriach, subtelnie i z wyczuciem, zamiast od 
razu usuwać wszystkie warstwy. W ten sposób nie uszkodzimy drewna 
i zeszlifujemy jego odpowiednią grubość.

 



*Jakie są kolejne kroki po cyklinowaniu podłogi? 

Następnie oczyśćmy pomieszczenie z pyłu i oceńmy stan parkietu. 
Możliwe, że konieczne będzie uzupełnienie większych ubytków i 
uszkodzeń specjalną masą szpachlową do drewna. Postępujmy według 
zaleceń producenta wyrobu.

Teraz pora na wygładzanie, polerowanie parkietu. Możemy użyć do 
tego tarcz papieru o bardzo drobnej granulacji. Poruszajmy się w 
takich samych kierunkach, w jakich przeprowadzaliśmy cyklinowanie.

Na koniec jeszcze raz dokładnie odpylmy powierzchnie. Z 
lakierowaniem parkietu poczekajmy przynajmniej około doby. Pył 
osiadł również na suficie i ścianach – jeśli nałożymy lakier do 
podłóg w zapylonym pomieszczeniu, wkrótce osadzi się on również na 
świeżej powłoce. Możemy też wypróbować cyklinowanie bezpyłowe, 
czyli za pomocą urządzenia wyposażonego w worek lub pojemnik 
zbierający pył.

Lakierowanie parkietu

Warto to podkreślić: nigdy, ale to przenigdy nie należy zostawiać 
drewnianej podłogi bez zabezpieczenia. Tym bardziej po tak 
inwazyjnym zabiegu jak cyklinowanie, polegającym przecież na 
odsłonięciu surowego drewna! Inaczej już wkrótce zauważymy 
powiększające się uszkodzenia, kolejne rysy i przetarcia, poza tym 



szarzenie naturalnego odcienia. Po cyklinowaniu i odpyleniu 
parkietu należy pokryć go lakierem dopasowanym przede wszystkim do 
warunków panujących w pomieszczeniu oraz jego przeznaczenia. W 
przypadku intensywnie użytkowanej podłogi, szczególnie narażonej 
na powstawanie zarysowań i przetarć, egzamin zda Sadolin Lakier do 
Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [1]. Co ciekawe tworzy 
powłoki na tyle wytrzymałe, że można go stosować nawet w salach 
gimnastycznych czy tanecznych, w których ruch jest zdecydowane 
większy niż we wnętrzach budynków mieszkalnych. Z kolei w 
przypadku, gdy odporność mechaniczna nie musi być aż tak duża 
(choć nadal zależy nam na bardzo wysokiej, skutecznej ochronie), 
sięgnijmy po [2]Sadolin Profesjonalny Lakier do Parkietów [2]. 

Ile kosztuje cyklinowanie parkietu?

Cena cyklinowania parkietu jest oczywiście uzależniona od tego, 
czy prace przeprowadzamy samodzielnie, czy zlecamy je 
profesjonaliście. Jeżeli zatrudniamy do tego fachowca, zapłacimy 
od 20 do 35 zł za mkw. Oznacza to, że cyklinowanie będzie nas 
kosztować przynajmniej kilkaset złotych. Z kolei wypożyczenie 
cyklinarki to przeważnie koszt kilkudziesięciu złotych za dobę. 
Cyklinowanie zajmie nam około dwa dni, więc za skorzystanie ze 
sprzętu zapłacimy maksymalnie 150-200 zł. Jeżeli więc czynnik 
ekonomiczny jest tu decydujący, najlepiej wynająć sprzęt i 
zainteresować się samodzielnym przeprowadzeniem prac.

 

Drewno to wdzięczny materiał, który można wielokrotnie poddawać 
renowacji. Zaplanujmy odnawianie podłogi i cyklinowanie, kiedy 
tylko zauważymy ryski i przetarcia. Nie pomijajmy cyklinowania 
również, jeśli chcemy jedynie subtelnie odświeżyć wyglądu 
parkietu, co może wynikać chociażby z potrzeby zmiany kolorystyki. 
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