
Renowacja parkietu domowym sposobem

PORADY

Renowacja parkietu wcale nie jest zadaniem dla profesjonalisty. 
Wystarczy, że odpowiednio
zaplanujemy prace, skompletujemy niezbędne narzędzia i oczywiście 
wybierzemy dobry
produkt, czyli taki, który zabezpieczy powierzchnię przed 
pojawianiem się rys w
przyszłości. Renowacja parkietu domowym sposobem i całkowicie 
samodzielnie –
przeczytaj nasz poradnik, jak odnowić drewnianą podłogę krok po 
kroku.

Klasyka wykończenia, subtelność, a jednocześnie elegancja – to jedne 
z wielu argumentów przemawiających za drewnianą podłogą. Oczywiście, 
aby drewniana podłoga zawsze prezentowała się nienagannie i 
elegancko, musimy pamiętać o cyklicznym powtarzaniu zabiegów 
renowacyjnych. To, jak często należy przeprowadzać pewne prace 
naprawcze, w ogromnej mierze zależy od tego, jakich produktów 



używamy.

Renowacja parkietu krok po kroku

 

Zanim sięgniemy po wyroby do odnawiania parkietu najpierw 
prawidłowo przygotujmy powierzchnię. Tylko to zagwarantuje nam, że 
nasza praca przyniesie oczekiwany efekt.

Oczywiście musimy wynieść wszystkie meble z pomieszczenia oraz 
zdemontować listwy przypodłogowe. Nie zapomnijmy o zdjęciu zasłon 
i firanek.

Eksperci zalecają odnawianie parkietu za pomocą cyklinowania – 
niezależnie od uszkodzeń. Nawet jeśli ryski są niewielkie, 
cyklinowanie pozwoli nam prawidłowo przygotować powierzchnię do 
dalszych prac. Co więcej zabieg ten jest zdecydowanie najbardziej 
pewnym sposobem na uzyskanie pełnych właściwości odpornościowych i 
trwałościowych nakładanych później powłok. Podczas cyklinowania 
usuwamy poprzednie powłoki lakiernicze wraz z cieniutką, 
wierzchnią warstwą drewna (zazwyczaj maks. 0,5 mm).

Kolejny krok to dokładne odpylenie podłogi. Odkurzmy też pozostałe 
powierzchnie w pomieszczeniu, aby nie doszło do opadnięcia kurzu i 
pyłu bezpośrednio po polakierowaniu parkietu.

Renowacja podłogi drewnianej zakłada również uzupełnianie ubytków, 
czyli rys i uszkodzeń, których nie udało nam się wyrównać podczas 



cyklinowania. Używamy do tego specjalnej szpachlówki do drewna – 
postępujemy zgodnie z instrukcją jej producenta. Następnie jeszcze 
raz dokładnie odkurzamy podłogę.

Czym i jak odnowić parkiet?

Kolejny krok to zastosowanie wybranego wyrobu do ochrony drewna, 
dostosowanego do warunków panujących w pomieszczeniu oraz 
czynników oddziałujących na drewnianą podłogę, czyli takiego, 
które stworzy skuteczną warstwę ochronną. Pozostawianie drewna bez 
zabezpieczenia jest niedopuszczalne: dość szybko zszarzeje, poza 
tym zauważymy rysy i przetarcia.

Doskonale sprawdzi się tu lakier. Nie wnika w głąb struktury 
drewna tak jak olej, a tworzy na jego powierzchni wytrzymałą, 
trwałą powłokę.

Na co zwrócić uwagę, decydując się na konkretny produkt do 
renowacji drewna? Zastanówmy, na ile intensywnie będzie użytkowany 
parkiet. Im większy ruch w pomieszczeniu, tym wyrób o lepszych 
parametrach technicznych należy zastosować. Jeśli zależy nam na 
wysokiej odporności na ścieranie, nasze wymagania na pewno spełni 
Sadolin Profesjonalny Lakier do Parkietów [1]. Z kolei w 
przypadku, gdy z pomieszczenia korzystamy wyjątkowo często (jest 
to chociażby salon, w którym organizujemy większe spotkania 
towarzyskie), sięgnijmy np. po Sadolin Lakier do Parkietów 
Intensywnie Eksploatowanych [2]. Tworzy na tyle odporne na 
wycieranie powłoki, że znajduje zastosowanie również w salach 
gimnastycznych czy tanecznych!

https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-profesjonalny-lakier-do-parkietow
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https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych
https://www.sadolin.pl/pl/produkt/sadolin-lakier-do-parkietow-intensywnie-eksploatowanych


Jak odnowić parkiet, aby zapewnić mu długotrwałą i skuteczną 
ochronę? Dalsze etapy prac uzależnione są od tego, na jaki produkt 
się zdecydowaliśmy. Powinniśmy postępować ściśle według instrukcji 
zawartych w karcie technicznej wyrobu, zarówno, jeśli chodzi o 
najlepsze narzędzia, optymalne warunki panujące w pomieszczeniu, 
jak i czas schnięcia czy liczbę warstw. Jeśli tylko będzie 
przestrzegać wszystkich zaleceń, misję „odnowa parkietu” 
zakończymy powodzeniem.


