
Lakierowanie schodów krok po kroku

Lakierowanie schodów – poznaj praktyczne porady fachowców. Jakie kroki należy 
przedsięwziąć przed rozpoczęciem lakierowania? Na co zwrócić uwagę, wybierając 
lakier do schodów oraz jak go nakładać? Eksperci Sadolin tłumaczą krok po 
kroku.

OCHRONA DREWNA PORADY

Drewniane schody to praktyczna konstrukcja, którą cenimy jednak 
również za jej walory estetyczne. Drewniane stopnie w holu, a nawet 
salonie czy sypialni przykuwają wzrok i stają się motywem 
organizującym wokół siebie aranżację wnętrza. Nie możemy więc 
zapomnieć o pewnych systematycznych zabiegach renowacyjnych, które 
pozwolą zachować drewno w dobrym technicznie, a przy tym nienagannym 
wizualnie stanie. Do podstawowych z nich należy lakierowanie schodów.

Lakierowanie schodów drewnianych: dlaczego to takie istotne?

Lakierowanie schodów drewnianych to jeden z zabiegów, dzięki którym 
drewniane powierzchnie będą stanowiły niezaprzeczalną ozdobę 
pomieszczenia przez całe lata. Dlaczego nie możemy pomijać tego typu 



prac renowacyjnych? Wynika to m.in. ze specyfiki materiału, jakim 
jest drewno, oraz samego użytkowania konstrukcji.

Drewno to materiał trwały i wytrzymały na oddziaływanie wielu 
czynników, o ile tylko prawidłowo go zabezpieczymy. Bez 
odpowiedniej ochrony będzie chłonąć wilgoć z otoczenia oraz 
znacznie łatwiej ulegać przetarciom – tym bardziej, jeśli mówimy o 
drewnianych schodach. Sposób użytkowania schodów – duży nacisk, 
częste wchodzenie i schodzenie – oznacza duże ryzyko powstawania 
różnych uszkodzeń mechanicznych. Dzięki lakierowaniu schodów
stworzymy na powierzchni drewna skuteczną warstwę ochronną.

Lakier do schodów: jaki wybrać?

Kluczową kwestią jest wybór odpowiedniego produktu. Lakier do 
schodów powinien chronić je przed szeregiem niszczących czynników, 
czyli przede wszystkim ryzykiem powstawania uszkodzeń 
mechanicznych. Istotny jest także krótki czas schnięcia – remont 
schodów uniemożliwia w końcu użytkowanie części pomieszczeń.

Jaki lakier do schodów? Spośród dostępnych na rynku produktów do 
lakierowania wyróżnia się przede wszystkim Sadolin Lakier do 
Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [1]. To zasługa 
opatentowanej technologii Diamond Technology™, dzięki której 
powłoka wykazuje bardzo dużą odporność na zarysowania i 
uszkodzenia mechaniczne (nawet do 10 lat, o kolejnym remoncie nie 
będziemy więc musieli myśleć naprawdę długo) – na tyle dużą, że 
wyrób dedykowany jest do stosowania nie tylko we wnętrzach 
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mieszkalnych, ale również w salach tanecznych czy gimnastycznych, 
w których eksploatacja powierzchni jest o wiele bardziej 
intensywna. Na uwagę zasługuje także niski poziom zapachu oraz 
szybkoschnąca formuła. Nałożenie wszystkich niezbędnych warstw 
zajmie nam jeden dzień, a schody będziemy mogli dopuścić do użytku 
już po upływie doby od zakończenia prac (oczywiście przy 
zachowaniu dużej ostrożności oraz przy uwzględnieniu małego 
nasilenia ruchu).

Lakierowanie schodów krok po kroku

Lakier do schodów drewnianych wybrany? Kolejny krok to 
przygotowanie powierzchni do lakierowania.

Na osiągnięcie najlepszych rezultatów pozwoli nam cyklinowanie 
drewnianych schodów. Zabieg ten pozwala na bardzo dobre 
przygotowanie powierzchni do dalszych etapów. Ponadto dzięki 
cyklinowaniu nowa powłoka lakiernicza osiągnie swoje pełne 
właściwości odpornościowe i trwałościowe. Oczywiście w grę wchodzi 
również oczyszczenie powierzchni za pomocą innego rodzaju 
szlifierki elektrycznej lub nawet gruboziarnistego papieru 
ściernego czy bloczków ściernych. Ręczne metody są jednak bardzo 
czasochłonne, z uwagi na wielkość powierzchni, oraz nieidealne, 
jeśli chodzi o efekty.

Dokładnie odkurzamy schody, aby pozbyć się powstałego podczas 
cyklinowania pyłu. Jeśli zauważymy jakiekolwiek głębsze rysy czy 
uszkodzenia, których nie udało nam się wyrównać na poprzednim 



etapie, wypełnijmy je specjalną masą szpachlową do drewna (należy 
postępować zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu).

Teraz pora na właściwe lakierowanie schodów. Upewnijmy się, czy we 
wnętrzu panują odpowiednie warunki (czyli od +10°C do +28°C i 
poniżej 80% wilgotności powietrza) oraz czy dysponujemy prawidłowo 
dobranymi narzędziami (pędzle z miękkiego sztucznego włosia). 
Surowe powierzchnie drewna, czyli m.in. po cyklinowaniu, należy w 
pierwszej kolejności zagruntować jedną warstwą Sadolin Lakieru do 
Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [1], mocno wcierając go w 
drewno. Do gruntowania wybieramy lakier w wykończeniu połysk (do 
wierzchnich warstw zaś wersję połysk lub półmat – w zależności od 
pożądanego efektu). Lakierowanie schodów drewnianych
przeprowadzamy, rozprowadzając lakier cienkimi warstwami, 
równomiernie i wzdłuż słojów, nie dopuszczając do wyschnięcia 
nakładanej warstwy przed zakończeniem prac na danym etapie. Przed 
nałożeniem kolejnej warstwy, najwcześniej po 2 godzinach, należy 
delikatnie przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem 
ściernym. Do osiągnięcia najlepszego efektu będziemy potrzebować 2-
3 warstw lakieru do schodów (nie licząc warstwy gruntującej). 

 

Lakierowanie schodów to jeden ze sprawdzonych sposobów ich 
renowacji, pozwalający na zachowanie drewna w nienagannym stanie 
przez całe lata. Jedyne, o czym musimy pamiętać to prawidłowe, 
dokładne przygotowanie powierzchni do dalszych prac oraz wybór 
dobrego lakieru do schodów drewnianych.
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