
Rodzaje i właściwości drewna

Wszystko o drewnie! Rodzaje i właściwości drewna, twardość drewna i jego 
przeznaczenie okiem eksperta. Sprawdź, jakie drewno na podłogę, a jakie na 
meble.

OCHRONA DREWNA PORADY



Kluczowe w kontekście zastosowania są właściwości drewna. Na podłogi 
poleca się twarde gatunki drewna, które trudniej zniszczyć. Nie 
poddają się one przetarciom czy innym uszkodzeniom mechanicznym tak 
łatwo jak miękkie. Z kolei w przypadku mebli twardość drewna nie 
jest już tak istotnym czynnikiem, choć nadal ma duże znaczenie.

Rodzaje drewna na podłogę – twardość drewna to podstawa

Oczywiście do najtwardszych gatunków drewna można zaliczyć 
egzotyczne. Merbau, jatoba czy teak to najlepszy wybór, jeśli zależy 
nam na z natury wytrzymałej podłodze. Są niesamowicie odporne na 
ścieranie i łatwe w obróbce. Wiele gatunków egzotycznych 
charakteryzuje się również odpornością na wilgoć, dzięki czemu z 
powodzeniem można stosować je na tarasie czy w łazience.  

Krajowe gatunki drewna nie mogą się pochwalić już tak dobrymi 
parametrami, jeśli chodzi o twardość i wytrzymałość, jednak nadal 
dobrze radzą sobie z oddziaływaniem niszczących czynników. 
Wystarczy prawidłowo zabezpieczyć podłogę i użyć do tego dobrze 
dopasowanych wyrobów, aby osiągnąć bardzo dobry efekt i skuteczną 
ochronę. Największą popularności cieszy się dębowe drewno podłogowe
. Jest dość twarde, nie ulega łatwo przetarciom, poza tym wyróżnia 
się pięknym rysunkiem słojów. Jeśli bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim twardość drewna, postawmy na jesion, który dodatkowo 
jest dość giętki. Kolejny gatunek drewna, który nada się na 
podłogę, to akacja o niecodziennych oliwkowo-brązowych tonach.



Wspomniane gatunki, zarówno krajowe, jak i egzotyczne zdadzą 
egzamin również jako drewno na schody. Tu ryzyko przetarć i innych 
uszkodzeń jest jeszcze większe, w związku z czym ogromnie dużo 
zależy od wysokiej jakości zabezpieczenia, np. w postaci lakieru
[1].

Czy na meble również twarde drewno?

Drewno na meble nie musi charakteryzować się aż taką twardością, 
jak to na podłogę, co wynika ze specyfiki użytkowania. Z drugiej 
strony nadal zależy nam na dobrym właściwościach odpornościowych. 
Największym powodzeniem cieszą się tu takie gatunki, jak dąb, buk, 
jesion, modrzew, świerk, ale również raczej miękka sosna. Poprawę 
parametrów technicznych możemy bowiem osiągnąć dzięki zastosowaniu 
dopasowanych produktów do zabezpieczania drewna.

Wytrzymałościowe właściwości drewna można poprawić

Nawet jeśli dany gatunek drewna nie należy do tych najtwardszych, 
nie musimy od razu go skreślać. Okazuje się bowiem, że nawet z 
natury mniej odporne np. na przetarcia gatunki bardzo dobrze 
poradzą sobie we wnętrzu, czy to pod postacią podłogi, czy mebli, 
jeśli tylko dobrze dobierzemy produkty do ich konserwacji oraz 
prawidłowo przeprowadzimy prace. Do zabezpieczenia drewna 
podłogowego warto wybierać lakiery [1] wysokiej jakości, jak np. 
Sadolin Profesjonalny Lakier do Parkietów [2] czy też 
Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [3]. Ten 
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drugi produkt znakomicie poradzi sobie również z zadaniem 
konserwacji schodów. Z kolei do malowania mebli drewnianych możemy 
wybrać np. Sadolin Lakierobejcę Ekskluzywną [4].

Rodzaj drewna ma ogromne znaczenie, jednak bardzo wiele zależy 
także od tego, jakie produkty do jego zabezpieczenia wybierzemy. 
Postawmy na wyroby dopasowane m.in. do sposobu użytkowania danej 
powierzchni.
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