Podłoga lakierowana czy olejowoskowana –
te argumenty pozwolą Ci dobrze wybrać.
Miłośnicy podłóg drewnianych, cenią sobie szlachetność i
naturalność tego surowca. Właściwy dobór desek czy parkietu
stanowi dekorację domu samą w sobie. W momencie
przekroczenia progu mieszkania, pierwsze, co rzuca nam się w
oczy, to właśnie podłoga. Jednak, by mogła cieszyć przez długie
lata, warto dobrać właściwy dla nas sposób jej zabezpieczenia.
Obecnie na rynku dostępne są głównie podłogi gotowe – czyli
takie, które zabezpieczone zostały przez producenta jeszcze na
etapie produkcji. To spora oszczędność czasu, bo po montażu
taka podłoga niemal natychmiast jest przygotowana do
użytkowania. Zabezpieczenie nawierzchni jeszcze na etapie
produkcji gwarantuje doskonałą jakość, trudną do uzyskania w
warunkach domowych.
Aby jednak dobrać sposób impregnacji nawierzchni drewna do
naszych potrzeb, warto podjąć tę decyzję świadomie. Wielu więc
stoi w obliczu dylematu – lakier czy olejowosk? Dlatego
wyjaśniamy różnice.
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Zacznijmy od tego, że nie ma lepszej lub gorszej metody
zabezpieczenia
drewna.
Oba
wykończenia
zapewniają
wystarczającą
jego
ochronę
–
przed
uszkodzeniami
mechanicznymi, codzienną eksploatacją, wilgocią i zabrudzeniami.
Pomimo wspólnego celu – zapewnienia bezpieczeństwa drewnu –
są między nimi pewne rozbieżności.
Z technicznego punktu widzenia te dwie metody różnią się
diametralnie. Zastosowanie olejowosku to nic innego jak
nasycenie powierzchni drewnianej tym preparatem. Tradycyjne
lakierowanie skutkuje natomiast uzyskaniem cienkiej warstwy
zabezpieczającej na powierzchni drewna.
Kluczową kwestię stanowią więc indywidualne preferencje oraz
oczekiwany efekt końcowy. Dlatego dokonując wyboru należy
skoncentrować się na stronie estetycznej oraz funkcjonalnej
określonych wykończeń.

W lewym narożniku … podłoga drewniana
lakierowana
Pokrycie powierzchni lakierem zapewnia wysoką szczelność, a drewno
zyskuje dużą odporność na różnego rodzaju płyny, które nie przenikną
w głąb surowca. Zawsze jednak rozlana woda powinna być możliwie
najszybciej usunięta z powierzchni. W wyniku lakierownia na podłodze
powstaje cienka warstwa zabezpieczająca, która czyni powierzchnię
idealnie gładką.
Łatwa pielęgnacja
Codzienna pielęgnacja nie wymaga wysiłku – bardzo łatwo utrzymać ją
w czystości. Wystarczy pamiętać o stosowaniu do codziennego mycia
wyłącznie profesjonalnych pielęgnatów. Podłoga lakierowana nie
wymaga okresowych zabiegów pielęgnacyjnych, ma długi czas
użytkowania i długo zachowuje swój pierwotny wygląd.
Kluczową różnicę stanowi proces renowacji podłogi – w przypadku
miejscowych uszkodzeń należy zeszlifować całą powierzchnię i
ponownie całość zabezpieczyć lakierem.
Lakiery stosowane do zabezpieczenia gotowych podłóg Jawor-Parkiet są
ekologiczne. Pozbawione jakichkolwiek szkodliwych dla zdrowia
substancji.

W prawym narożniku … podłoga drewniana
olejowoskowana
Od kilku lat olejowosk jest popularną metodą zabezpieczania podłóg
drewnianych. Dużym atutem tej powłoki jest ochrona drewna nie tylko
od zewnątrz, ale także od wewnątrz. Równocześnie pozwala mu
oddychać, nie zatykając porów. Olejowosk wnika w strukturę drewna
uwydatniając jego rysunek i naturalną barwę powierzchni.
W odróżnieniu od podłogi lakierowanej, pielęgnacja olejowoskowanej
powierzchni wymaga większej uważności oraz zmiany dotychczasowych
przyzwyczajeń. Ograniczenie stosowania wody, dobór dedykowanych
pielęgnatów i okresowa konserwacja pozwalają jednak cieszyć się
naturalnym pięknem drewna przez długie lata.
Łatwa renowacja
Niekwestionowanym atutem olejowosku jest możliwość miejscowej
renowacji, co docenią szczególnie rodziny z małymi dziećmi lub
posiadacze zwierząt domowych. O ile w przypadku uszkodzenia lakier
trzeba zeszlifować na całej powierzchni, o tyle olejowosk umożliwia
miejscowe zabezpieczenie samego uszkodzenia lub renowację np.
jednej klepki parkietu. Z tego względu ta podłoga lepiej sprawdzi się
także we wnętrzach narażonych na wysoką eksploatację – bo tu
wystarczy warstwę wierzchnią zmyć specjalnym środkiem, a następnie
pokryć nową warstwą olejowosku.
Na alergię
Dla tych, którzy zmagają się z alergiami, w pełni naturalna podłoga
drewniana jest najlepszym rozwiązaniem.
Skład lakierów, które stosujemy do zabezpieczenia naszych podłóg oparty
jest na bazie ekologicznych składników, ale to olejowosk szczególnie
rekomendujemy dla alergików. Jest on wytworzony na bazie naturalnych
olejów i wosków roślinnych. Nie zatyka porów drewna dzięki czemu może
ono oddychać, przez co w domu powstaje korzystny mikroklimat – dodaje
Janusz Gawiński, z Jawor-Parkiet.
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Ochrona podłóg
w Jawor-Parkiet
W ofercie Jawor-Parkiet
znajdziemy
podłogi
zabezpieczone
oboma
sposobami. W przypadku
lakierowania produktu jest
to
zabezpieczenie
ośmioma
warstwami
lakieru UV, w przypadku
olejowoskowania
–
ochrona trzywarstwowa.
Bez względu na to, jaką
decyzję podejmiemy –
lakierowana
czy
olejowoskowana,
oba
zabezpieczenia zapewnią
właściwą
odporność
produktu.
To
swego
rodzaju tarcza ochronna,
która
szczególnie
jest
niezawodna w przypadku
podłogi
narażonej
na
ekstremalne warunki. W
boju każdy rycerz musiał
mieć na sobie kunsztowne
uzbrojenie,
chroniące
przed
niebezpieczeństwem.
Tego samego wymaga
nasz parkiet.

Podsumuj korzyści i wybierz!

LAKIER
Wykazuje bardzo wysoką
szczelność – pełna
ochrona przed brudem,
kurzem, wilgocią
i plamami.
Dobrze kryje –
bezpośrednio i solidnie
przylega do powierzchni
drewna.
Podłoga gładka
i przyjemna w dotyku.
Łatwa pielęgnacja – nie
wymaga stosowania
specjalnych środków.
Ochrona przed
ścieraniem drewna
i zarysowaniami.
Zabezpiecza przed
uszkodzeniami
mechanicznymi oraz
zużyciem materiału
poprzez codzienną
eksploatację.

OLEJOWOSK
Zabezpiecza przed
brudem, kurzem,
wilgocią i plamami.
Głęboka impregnacja –
ochrona drewna od
zewnątrz i od wewnątrz,
wzmacnia je od środka.
Uwydatnia naturalną
strukturę drewna.
Możliwość miejscowej
renowacji w przypadku
uszkodzeń.
Posiada właściwości
antystatyczne –
przyjazny alergikom.
Zabezpiecza przed
uszkodzeniami
mechanicznymi oraz
zużyciem materiału
poprzez codzienną
eksploatację.
Pozwala drewnu
oddychać, nie zatyka
jego porów.

Zapraszamy na www.jawor-parkiet.pl
i do naszych salonów firmowych!
Znajdziesz tu:
pełną gamę podłóg Jawor-Parkiet,
kolekcję ręcznie stylizowanych podłóg
Retro Collection,
możliwość zaaranżowania wybranej
podłogi w Twoim wnętrzu,
profesjonalne kosmetyki do podłóg
drewnianych.

