
Wytrzymała podłoga: lakiery do parkietu

Podłogi drewnianej nie można pozostawiać bez zabezpieczenia. Jednym z 
najskuteczniejszych i najchętniej stosowanych produktów jest lakier do 
parkietu. Jaki lakier do podłogi drewnianej wybrać, aby cieszyć się jej 
pięknem przez lata?

OCHRONA DREWNA PORADY

Drewniana podłoga to zawsze dobry wybór. Oczywiście istnieją mniej 
oraz bardziej wytrzymałe gatunki drewna. Wśród rodzimych gatunków 
wybiera się przede wszystkim dąb oraz jesion, które wyróżniają się 
dużą trwałością i twardością. Z dużą dozą ostrożności należy 
podchodzić do parkietów z drewna egzotycznego, bo choć uważa się je 
za najbardziej wytrzymałe, to  nie wszystkie z nich spełnią nasze 
oczekiwania. Jeśli zależy nam na wyjątkowo twardym materiale, 
postawmy na merbau, douusie oraz drewno Jatoby – ten ostatni gatunek 
nadaje się także do zastosowania w pomieszczeniach mokrych.

Lakier do podłóg drewnianych, czyli dlaczego zabezpieczenie drewna 
jest tak ważne?



Czy możemy pozostawić podłogę drewnianą, niezależnie od tego, czy 
jest wykonana z drewna krajowego, czy egzotycznego, bez 
zabezpieczenia? To kiepski pomysł. Nawet najlepsze gatunkowo 
drewno bez skutecznej warstwy ochronnej, jaką tworzy np. powłoka 
lakiernicza, zacznie niszczeć. Wkrótce zauważymy pierwsze ryski i 
przetarcia, a w dłuższej perspektywie – szarzenie podłogi. Dobrej 
jakości produkt sprawi, że parametry techniczne drewnianego 
parkietu ulegną znacznej poprawie: zmniejszy się nasiąkliwość 
drewna, większa zaś będzie odporność na ścieranie.

W jaki sposób warto zabezpieczyć drewno? Wśród dostępnych na rynku 
rozwiązań wyróżnia się lakier do parkietu. W przeciwieństwie do 
oleju, który wciera się w deski, lakier nie ma tak dużych 
właściwości wnikania w drewno, a zamiast tego tworzy na jego 
powierzchni ochronną, szczelną powłokę. Lakierowanie podłogi
sprawia więc, że zwiększa się jej odporność na takie czynniki, jak 
wilgoć czy ścieranie i szorowanie.

Jaki lakier do parkietu wybrać? 

Dobierając lakier do podłogi we wnętrzu, w pierwszej kolejności 
zwróćmy uwagę przede wszystkim na to, jak często oraz przez jaką 
liczbę osób jest użytkowane pomieszczenie. To pomoże nam w 
ustaleniu, jaki produkt spełni nasze wymagania.

Jeśli szukamy czegoś do domu lub mieszkania zamieszkanego przez 
kilkoro domowników, poza tym nie mamy zbyt dużego inwentarza, 



który może być odpowiedzialny za niektóre uszkodzenia powierzchni, 
ani nie planujemy hucznych przyjęć, sięgnijmy po Sadolin 
Profesjonalny Lakier do Parkietów [1]. To nowoczesny produkt 
poliuretanowo-alkidowy, który świetnie zda egzamin przy 
zabezpieczaniu podłóg (oraz innych powierzchni) drewnianych i 
korkowych. Jest trwały i odporny na ścieranie. Daje ponadto 
doskonały efekt dekoracyjny.

Jeżeli jednak lubimy organizować spotkania w dużym gronie czy 
wesołe kinderparty lub po prostu zależy nam na szybkim 
przeprowadzeniu prac, postawmy na szybkoschnący Sadolin Lakier do 
Parkietów Intensywnie Eksploatowanych [2]. Co istotne odporność na 
zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczną (którą szacuje się na 
aż do 10 lat) jest tu na tyle wysoka, że ten lakier do podłóg
można stosować nawet w salach gimnastycznych czy tanecznych!

 

Lakiery do podłogi to jedna z najskuteczniejszych metod 
zabezpieczenia drewnianych powierzchni. Jeśli chcemy cieszyć się 
pięknym wyglądem drewna przez długie lata, to absolutnie niezbędny 
element renowacji parkietu.
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