Szlifowanie podłóg drewnianych – poradnik
Szlifowanie podłóg drewnianych

PORADY

Szlifowanie podłogi drewnianej może wydawać się trudnym zadaniem,
ale wystarczy
zapoznać się z naszym poradnikiem, by uzyskać idealne efekty
Jeśli masz to szczęście, że w Twoim domu są oryginalne podłogi
drewniane, i chcesz przywrócić im dawną świeżość, skorzystaj z porad
ekspertów, jak profesjonalnie szlifować drewno. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami z tego krótkiego poradnika, by znów cieszyć się
nieskazitelną podłogą drewnianą.
Co jest potrzebne do szlifowania podłogi drewnianej?
Najważniejsze w szlifowaniu podłóg jest przygotowanie, więc zanim
zaczniesz, przygotuj wszystkie potrzebne rzeczy.
Lista rzeczy potrzebnych do szlifowania podłogi drewnianej:

- Cykliniarka
- Szlifierka krawędziowa
- Szlifierka narożnikowa
- Maska przeciwpyłowa
- Okulary ochronne
- Nauszniki
- Młotek i dodatkowe gwoździe
- Benzyna lakowa i gąbka
Przygotowanie do szlifowania drewna
Najpierw usuń wszystko z pomieszczenia, w którym szlifujesz podłogę.
Zamknij wszystkie drzwi, by zapobiec rozprzestrzenianiu się pyłu na
cały dom, i otwórz okna, by zapewnić odpowiednią wentylację.
Sprawdź, czy z podłogi nie wystają jakiekolwiek gwoździe i w razie
potrzeby dobij je młotkiem. Przybij też gwoźdźmi wszelkie
trzeszczące elementy podłogi. Na koniec załóż maskę przeciwpyłową,
okulary ochronne i nauszniki – szlifowaniu podłogi drewnianej może
towarzyszyć duży hałas i zanieczyszczenia, więc zadbaj o ochronę
swoich oczu, uszu i dróg oddechowych.
Szlifowanie podłogi drewnianej
Najpierw użyj cykliniarki, przesuwając się z nią po podłodze w
jedną, a następnie w drugą stronę, wzdłuż słojów drewna. Zacznij od
gruboziarnistego papieru ściernego, a po każdej rundzie obejmującej
całe pomieszczenie zmieniaj go na papier o coraz drobniejszym
ziarnie. Liczba potrzebnych granulacji papieru ściernego zależy od
stanu podłogi, ale na ogół przy szlifowaniu podłogi drewnianej
dobrze jest zacząć od trójki i przechodzić przez P30–P50, P70–P90,
kończąc na P120. Przy brzegach podłogi użyj szlifierki krawędziowej,
a w rogach pomieszczenia – szlifierki narożnikowej. Pamiętaj, by
użyć papierów ściernych o dokładnie takiej samej granulacji, aby
uzyskać spójny efekt. Przy szlifowaniu podłogi drewnianej warto
zwrócić uwagę na tempo przesuwania się i siłę nacisku – postaraj
się, by były możliwie równomierne, co zapewni gładkie wykończenie.
Wykończenie szlifowania drewna
Najtrudniejszą część procesu szlifowania drewna masz już za sobą!
Teraz wystarczy bardzo dokładnie odpylić całość powierzchni, zebrać

cały kurz i pył odkurzaczem, na koniec odpylić szmatkami. Od
idealnej podłogi drewnianej dzieli Cię już tylko kilka kroków.
Teraz pora na lakierowanie za pomocą Sadolin Lakier do Parkietów
Intensywnie Eksploatowanych [1] lub Sadolin Profesjonalny lakier od
Parkietów [2]. Aby uzyskać jak najlepsze wykończenie świeżo
wyszlifowanej podłogi drewnianej, jak najszybciej zastosuj wybrany
środek. Im dłużej podłoga pozostanie niezabezpieczona, tym większe
ryzyko jej zaplamienia.

