
Remont starego drewnianego domu – porady i 
wskazówki

Zniszczona elewacja to sygnał, że należy zaplanować prace renowacyjne. Remont 
drewnianego domu jest dość pracochłonny i wymaga od nas dużego zaangażowania, 
jednak nie musimy zatrudniać do niego profesjonalnej ekipy.

OCHRONA DREWNA PORADY

 

Grunt to wybrać do remontu takie produkty, które skutecznie 
zabezpieczą elewację przed niszczącym działaniem czynników 
zewnętrznych, a do tego – umiejętnie przeprowadzić zarówno sam 
proces malowania, jak i przygotowania drewna do malowania. 
Jak wyremontować stary drewniany dom i sprawić, aby elewacja 
wyglądała jak w swoich latach świetności? Oto instrukcja od A do Z.

Remont domu drewnianego, czyli dlaczego drewno niszczeje

To, że drewno niszczeje i traci odcień bądź na jego powierzchni 
pojawiają się przetarcia czy  drobne rysy oznacza, że straciło 



skuteczną ochronę i zostało wyeksponowane na działanie czynników 
zewnętrznych. Najczęściej wynika to z kilku podstawowych kwestii. 
Możliwe, że wybraliśmy słabej jakości produkt do drewna lub źle 
dobraliśmy go do wymagań elewacji czy też miejsca, w którym 
zlokalizowany jest budynek.

Z jakimi zagrożeniami ma do czynienia elewacja drewnianego domu? 
Wśród największych „wrogów” drewna należy wymienić:
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– promieniowanie słoneczne – konserwacja drewna na zewnątrz za 
pomocą odpowiednich, prawidłowo dobranych produktów zabezpieczy 
elewację przed szarzeniem i utratą pierwotnej, naturalnej barwy,

– wilgoć oraz glony i mchy – jeśli ściana zewnętrzna przez większą 
część dnia pozostaje w półcieniu oraz w przypadku, gdy dom 
znajduje się blisko lasu lub na podmokłym terenie, ryzyko 
pojawienia się grzybni jest spore. Dobre wyroby do malowania 
drewna na zewnątrz minimalizują to ryzyko,

– owady – jeśli zauważymy charakterystyczne otwory w deskach, 
oznacza to, że drewno ma „lokatorów”. Jeżeli problem nie jest 
duży, wystarczy środek owadobójczy, w innym przypadku konieczna 
będzie wymiana fragmentów elewacji,

– zmienne temperatury – drewno to naturalny materiał, który 
„pracuje” wskutek zmian temperatur, czyli kurczy się i rozszerza. 
Oznacza to, że powłoka zabezpieczająca powierzchnię również 
powinna być elastyczna, inaczej szybko popęka.

Wymiana czy renowacja starej elewacji? 

Drobne rysy, spękania, niewielkie uszkodzenia –  w większości 
przypadków wystarczy tu renowacja. Chyba że uszkodzenia są 
znaczne. W takiej sytuacji musimy zaplanować gruntowny remont 
drewnianego domu oraz odbudowę szalówki. 

Jakie produkty wybrać do remontu starego drewnianego domu? 

Spektrum zagrożeń jest spore, dlatego też remont starego domu 
drewnianego należy przeprowadzić za pomocą sprawdzonych produktów, 
wyrobów najwyższej jakości, a ponadto wyróżniających się wysoką 
odpornością na wymienione czynniki.

Jakieś przykłady? Na sklepowych półkach szukajmy przede wszystkim:



 

- Sadolin Lakierobejcy Extra [1] Dzięki zastosowaniu technologii 
Flexiguard™ tworzy elastyczne powłoki, które rozszerzają się i 
kurczą w zależności od temperatury, przy tym nie pękając i nie 
łuszcząc się. Ochrona przed mrozem, wilgocią, promieniowaniem UV 
oraz odporność na działanie grzybów pleśniowych i biokorozję 
wynosi w tym przypadku aż do 10 lat, to zatem dobra decyzja, jeśli 
chcemy zapomnieć o pracach remontowych przez najbliższą dekadę.

- Sadolin Lakierobejca Odporna na Trudne Warunki Atmosferyczne [2]
to z kolei dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają dużego 
doświadczenia w remontach domów drewnianych. Na uwagę zasługuje tu 
przede wszystkim żelowa, niekapiąca formuła, która nie tylko 
skutecznie zabezpiecza drewno, ale i znacznie ułatwia aplikację.

- Sadolin Impregnat Techniczny SuperbaseHP [3] to zaś produkt, 
które należy uwzględnić zawsze jeśli malujemy surowe drewno, tzn. 
np. jeżeli ze starej drewnianej elewacji usunęliśmy poprzednie 
powłoki malarskie lub lakiernicze w całości lub z fragmentów 
desek.  

Co jeszcze należy rozważyć przed remontem starego drewnianego domu?

- Zmianę koloru – odnawianie starego domu to dobry pretekst do 
zmiany koloru lub odcienia drewnianej elewacji. Może ciepłe 
zabarwienie drewna nie do końca nam już odpowiada i wolelibyśmy 
pójść w jaśniejsze tony dębu? Albo odwrotnie: przyciemnić 
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https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakierobejca-extra
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakierobejca-odporna-na-warunki-atmosferyczne
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakierobejca-odporna-na-warunki-atmosferyczne
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stonowaną, jasną elewację? Oczywiście naszym priorytetem powinno 
być zapewnienie drewnu skutecznej ochrony, jednak wybierając 
produkt do malowania, powinniśmy mieć na uwadze również dostępną 
paletę odcieni.

- Rozbudowę domu drewnianego – możliwe, że odnawianie starego domu
to świetny pretekst do znacznie większych zmian niż tylko tych 
dotyczących kolorystyki. Zastanówmy się np. nad budową 
zewnętrznego, drewnianego tarasu lub werandy. Dzięki temu 
stworzymy komfortową strefę relaksu na zewnątrz i nieco 
„odświeżymy” projekt budynku.

- Plan prac – renowacja drewnianego domku potrwa przynajmniej 
kilka, a nawet kilkanaście dni, co wynika m.in. z wielkości 
malowanej powierzchni, jak również czasu schnięcia wyrobów czy 
wysychania samego drewna. Oprócz malowania należy uwzględnić tu 
także etap przygotowań. Prace należy zaplanować na pogodne i 
ciepłe, ale nieupalne dni. Nie powinniśmy malować w bezpośredniej 
ekspozycji na pełne słońce, inaczej dojdzie do zbyt szybkiego 
wysychania powłoki. Uważajmy także na wysoką wilgotność oraz 
zapowiadane opady.

Remont starego domu krok po kroku 

Należy mieć na uwadze, że przemyślany dobór produktów to jedynie 
połowa sukcesu. Nawet najlepsze lakierobejce nie zabezpieczą 
skutecznie i długotrwale drewna, jeśli tylko popełnimy błędy 
podczas przygotowania powierzchni do malowania. Malowanie drewna 
na zewnątrz



to ostatni etap całego procesu.

Krok 1. 

Od czego zacząć remont starego drewnianego domu? W pierwszej 
kolejności należy przygotować akcesoria i narzędzia niezbędne do 
przeprowadzenia remontu drewnianego domu. Na pewno przyda nam się 
szlifierka elektryczna, papier ścierny, szpachelka budowlana, 
pędzle, kuweta malarska, wiadro, folie i taśmy do zabezpieczenia 
okien, podłoża, kwiatów itd. Pomocna na pewno będzie również 
stabilna drabina lub nawet rusztowanie.

Krok 2. 

Przeprowadźmy dokładną inspekcję stanu powłok oraz samego drewna. 
Czy poprzednie warstwy są popękane i się łuszczą? Czy na 
powierzchni drewna widać rysy? Czy doszło do powstawania spękań 
lub drewno zaczęło już nawet butwieć? Jeśli uszkodzenia są 
poważniejsze bądź doszło do powstawania stałych zawilgoceń czy 
zagnieżdżenia się insektów, możliwe, że konieczna będzie wymiana 
kilku desek lub fragmentów elewacji.

Krok 3.

Następnie musimy pozbyć się starych i łuszczących się powłok. 
Możemy zostawić poprzednie warstwy pokrywające drewno wyłącznie w 
przypadku, jeśli są w dobrym stanie, malujemy produktem tego 
samego producenta, co poprzednio, a poza tym zależy nam na 
podobnym efekcie wizualnym.

Podczas szlifowania elektryczną szlifierką powierzchni starajmy 
się wygładzić wszelkie ryski, spękania i drobne uszkodzenia. Na 
koniec matowimy powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym i 
odpylamy powierzchnię.

Krok 4. 

Dokładnie myjemy drewnianą elewację i pozostawiamy ją do 
wyschnięcia. Upewnijmy się, że pozbyliśmy się zażywiczeń, oznak 
korozji biologicznej, nalotów, zabrudzeń i osadów (choć na pewno 
większość z nich usunęliśmy wraz ze starymi powłokami).

Krok 5. 



Rysy, których nie udało się wyrównać na wcześniejszym etapie, 
należy uzupełnić specjalną masą szpachlową do drewna. Postępujemy 
zgodnie z instrukcją jej producenta.

Krok 6. 

Miejsca, w których odsłoniliśmy surowe drewno zabezpieczamy 
impregnatem technicznym.  

Krok 7. 

Malowanie zaczynamy od rogu budynku, kierując się ku drugiemu 
końcowi ściany. Wyrób nakładamy wzdłuż rysunku słojów, dokładnie i 
równomiernie. Pomiędzy kolejnymi warstwami należy dokładnie 
przeszlifować powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym.

Czas schnięcia poszczególnych warstw jest uzależniony od tego, 
jaką lakierobejce wybraliśmy.

 

Jak wyremontować stary drewniany dom? Renowacja starych domów 
drewnianych wymaga czasu i uwagi. Aby elewacja była w nienagannym 
stanie przez lata, zaleca się przeprowadzanie regularnych zabiegów 
konserwatorskich.

 


