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Lakiery wodne cz. II 
 
    

     W dzisiejszym odcinku naszej trylogii na temat indywidualnych cech lakierów wodnych  

jako wyrobów do zabezpieczania powierzchni drewna skupimy się  na materiale, na który są one 

nanoszone. Przypomnimy sobie podstawowe cechy i właściwości drewna, które mogą mieć wpływ 

na aplikację lakierów a także na parametry użytkowe powłok. Poruszymy też kwestie związane  

z przygotowaniem powierzchni  do lakierowania. 

 
     

     Najpierw muszę jednak dokonać pewnego uzupełnienia poprzedniego artykułu.  

Zwrócono mi uwagę, że opisując poszczególne składniki lakierów i tłumacząc ich rolę w tworzeniu 

powłoki nic nie napisałem na temat dodatków, które stanowią, jak określiłem 3-5% ich masy. 

 Dodatki te mogą stanowić większą grupę środków do zadań specjalnych.  

Środki matujące - najczęściej występujące dodatki w lakierach nawierzchniowych, to krzemionki  

lub woski, które dodaje się do lakierów głównie  w celach uzyskania odpowiedniej połyskowości.  

Z racji tego, że są to ciała stałe odbiegające od reszty układu ciężarem właściwym, to  wpływają one  

na proces sedymentacji lakierów. Ponadto, mogą one też wpływać na poślizgowość powłoki.  

Obecnie coraz powszechniej stosuje się domieszki nano krzemionek, które podnoszą odporność żywic 

na ścieranie - tak ładnie i marketingowo określa się lakiery jako ceramiczne.  

Do dodatków tych zalicza się również środki grzybobójcze. W roztworach z dużą zawartością wody, 

nawet tej zdemineralizowanej,  po pewnym czasie może dojść do rozwoju wszechobecnych grzybów. 

Mikroorganizmy produkują wiele różnorodnych enzymów zdolnych do reagowania zarówno z polimerami 

naturalnymi, jak i syntetycznymi. Co oznacza, że mogą one powodować degradacje biologiczną żywic 

błonotwórczych. Środki te, choć niezbędne, z reguły nie polepszają własności aplikacyjnych  

czy błonotwórczych. Ich zawartość jest więc minimalna i nie przekracza 0,5% masy.  

Większy może być też udział środków specjalnych, takich jak związki antypirenowe,  

czyli uniepalniające. Związki takie mogą występować w lakierach przeznaczonych do pomieszczeń  

o podwyższonych wymaganiach p.poż. Przykładem mogą być lakiery przeznaczone do hal sportowych. 

W innych przypadkach producent chcąc wyróżnić swój produkt i podkreślić jego indywidualne własności 

może zdecydować się na zastosowanie tzw. absorberów promieniowania UV, czyli związków 

zabezpieczających drewno przez zmianą koloru pod wpływem promieniowania słonecznego.  

Hydroksybenzofenon, akrylonitryle to związki najczęściej stosowane, które wprowadzone do układu 

okresowo osłabiają oddziaływanie długiego nadfioletu. Kluczowe w tym momencie jest słowo okresowe. 

Absorbery uwalniają się z układu i starzeją, a ich skuteczność z reguły określa się na jeden rok.  

Wydaje się, że pewnym rozwiązaniem w tej kwestii byłoby dodawanie absorberów do lakierów 

podkładowych. Ich droga dyfuzji w układzie byłaby dłuższa, co automatycznie wydłużyłoby okres ich 

skuteczności. Współczesne dyspergujące żywice poliuretanowe (najczęściej występujące w lakierach)  

nie żółkną pod wpływem światła, tak jak to było przy lakierach starej generacji i dlatego problem 

intensywnego żółknięcia samej powłoki nie jest tak dostrzegany jak 10 czy 15 lat temu.  
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Własności powierzchni drewna w aspekcie jaki determinuje proces lakierowania  

wyrobami wodnymi 

 

     Powierzchnia drewna jest specyficznym materiałem ze względu na duże zróżnicowanie w budowie 

morfologiczno - anatomicznej, anizotropię drewna, porowatość, nasiąkliwość, podatność na odkształcenia 

wilgotnościowe, zróżnicowane pH, czy zróżnicowany skład chemiczny.  

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                                            

                          Mikroskopowy obraz drewna  

 

 

Powyższa fotografia pokazuje z jakimi wyzwaniami spotyka się aplikowany lakier. Należy przy tym 

pamiętać, że w zależności od gatunku drewna ilość i wielkość porów, które powinny zostać wypełnione 

lakierem jest zróżnicowana. Co więcej,  to zróżnicowanie może dotyczyć tego samego gatunku a nawet 

tego samego pnia drzewa. Rozbieżność w gęstości drewna wczesnego i późnego może wynosić 30%. 

Co oznacza, że w deszczułce, która jest wykonana z niskiej jakości surowca, z tzw. gałęziówki, możemy 

spodziewać się  różnej nasiąkliwości nawet na niewielkiej powierzchni.  Ponadto w takim elemencie 

zróżnicowany jest także procentowy skład chemiczny drewna. Teraz już wiecie dlaczego biorą się 

problemy z równomiernym, także kolorystycznie, lakierowaniem elementów posadzkowych w niższych 

klasach.  

 

Pozostańmy jeszcze przy wpływie budowy fizycznej drewna na lakierowanie. Pory drewna suchego  

są wypełnione powietrzem, które zostaje wypchnęte przez wpływający lakier. Jeżeli pory są bardzo małe, 

to woda mająca dość wysoki poziom napięcia powierzchniowego utrudni prawidłowe ich wypełnienie.  

Ten niepożądany efekt może zostać spotęgowany niewłaściwym przygotowaniem powierzchni.  

W skrajnych przypadkach może to powodować ograniczenie adhezji (sczepności) powłoki lakierowej  

z drewnem.  

Zróżnicowanie budowy drewna wpływa też na nasiąkliwość powierzchni powodując zmianę ilości 

aplikowanego wyrobu, szczególnie lakieru podkładowego.  

Bardzo płynnie i z entuzjazmem branża przyjęła marketingowe hasło - „naszego gruntu wystarczy jedna 

warstwa”. Stało to się standardem i źródłem dużych napięć na budowach w relacjach klient - wykonawca  

i wykonawca - przedstawiciel  handlowy. Producenci parkietów poszukują taniego surowca i  w  pogoni  

za nim coraz częściej sięgają po małowartościowy surowiec, czego efektem jest występowanie wielu 

niepożądanych cech i wad w każdej deszczułce. W takim przypadku parkiet będzie bardzo zróżnicowany 

pod względem gęstości i nasiąkliwości. Zwyczajowymi 80-100 gramami lakieru podkładowego, nawet 

najbardziej renomowanej firmy, nie osiągniemy równomiernego nasycenia takiej powierzchni.  
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Ze zjawiskiem nasiąkania ściśle powiązane jest pęcznienie drewna.  

Pęcznienie drewna pod wpływem oddziaływania cieczy jest zależne od jej rodzaju. Może niekoniecznie 

musicie pamiętać, że wynika to ze stałej dielektrycznej danej cieczy i im większe ɛ tym większe 

pęcznienie.  

I tak woda ma ɛ = 81, a benzyna 1,8.  

Nawet długotrwałe oddziaływanie benzyny nie powoduje pęcznienia drewna.  

Alkohol etylowy czy metylowy mają ɛ na poziomie 30, czyli powodują znacznie mniejsze pęcznienie 

drewna niż woda.  

Teraz już wiecie dlaczego fuga wykonana wypełniaczami na bazie acetonu czy alkoholu ma mniejszy 

skurcz niż ta „wodna”.  

 

W przypadku posadzki drewnianej lakierowanej wyrobami wodnymi pęcznienie drewna dotyczy tylko 

wierzchniej warstwy.  

Nie będę dywagował, czy jest to 1,0 czy 1,5 mm w głąb, ponieważ zależne to jest od gatunku drewna, 

jego gęstości i higroskopijności. Natomiast nie może to bezpośrednio spowodować takiego pęcznienia 

deszczułek, które mogłoby skutkować zmianą wymiarów liniowych całego elementu i powstaniem 

naprężeń ścinających powodujących zerwanie całej podłogi.  

A z takimi hasłami często spotykam się na budowach, czy w ekspertyzach. Owszem, są sytuacje 

związane z aplikacją lakierów wodnych w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza, gdzie 

dodatkowy wzrost wilgoci przy powierzchni drewna, bez możliwości szybkiego odparowania (przy braku 

cyrkulacji powietrza), przyspiesza to co i tak byłoby w tych warunkach nieuniknione.  

Tym problemem zajmiemy sie w trzeciej części trylogii, gdzie postaram się przybliżyć wpływ warunków 

klimatycznych.  

 

Pęcznienie włókien na powierzchni drewna skutkuje głównie ich uniesieniem.  

Parkieciarz na budowie przeciągając ręką po powierzchni podłogi, na którą zaaplikował lakier wodny 

odczuwa szorstkość, co w jego, jak i klienta ocenie znacznie obniża wartość zabezpieczenia.  

Ja mam do tego trochę inne podejście. Zjawisko pęcznienia jest związane z budową fizyczną drewna,  

jak i ze składem chemicznym. Oczywiście nie będziemy drewna rozbijać na pierwistki i zastanawiać się 

nad zawartością węgla tlenu czy azotu ale przypatrzymy się wpływom podstawowych związków 

chemicznych na efektywność wylakierowania produktami wodnymi.  

Podstawowymi związkami, które występują we wszystkich gatunkach jest celuloza i lignina oraz inne 

związki chemiczne obecne w niewielkiej ilości. Często to właśnie dodatkowe związki są źródłem 

problemów z prawidłowym i estetycznym wykończeniem powierzchni. Głównie mam tutaj na myśli 

garbniki, żywice, barwniki, flawonoidy, oleje i olejki eteryczne, gumy, alkaloidy czy tłuszcze.  

Samo istnienie tych związków w drewnie nie miałoby większego znaczenia, gdyby nie fakt, że wchodzą 

one w reakcje z roztworami lakierowymi.  

I tutaj mała sensacja - lakiery wodne (jako, że woda ma niską reaktywność) nie rozpuszczają takich 

związków jak żywice, gumy, czy tłuszcze. Wytłumaczcie mi więc, dlaczego na rynku utarło się,  

że najlepsze lakiery podkładowe na tzw. trudne gatunki, to te oparte na systemach rozpuszczalnikowych, 

w większości spirytusowych? Przecież alkohole powodują rozpuszczenie żywic, gum i tłuszczów.  

Tworzą się też nowe związki, które odparowujący alkohol  dyfundują ku powierzchni, powodując 

wyplamienia. Mogą one nie tylko powodować miejscowe zmiany w kolorystyce powierzchni 

ale ich spowolnione odparowywanie może wpływać na przebieg sieciowania lakieru i wygląd warstw 

nawierzchniowych. Problem nie występuje z reguły na całej powierzchni, ponieważ budowa i skład 

chemiczny drewna jest zróżnicowany. Dlatego często problem dotyczy poszczególnych elementów 

podłogowych.  

Czy można temu przeciwdziałać? Każdy problem da się rozwiązać, jeżeli zdiagnozujemy jego przyczynę. 

Z tym tylko, że uczestnicy rynku - zarówno wykonawcy, jak i producenci - nawzajem przerzucają  

na siebie odpowiedzialność. Kiedy zapytałem jednego z przedstawicieli handlowych dlaczego 

rekomendują podkład spirytusowy na iroco, usłyszałem, że parkieciarz stwierdził, iż to najlepsze 

rozwiązanie. Domyślacie się co usłyszałem od parkieciarza, kiedy zapytałem dlaczego wybrał ten 

podkład: „Producent twierdzi, że to lakier na egzotyki.”   
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Koledzy, w przypadku lakierowania zapomnijcie, że istnieje taka grupa jak egzotyki. Drewno pochodzące 

z regionów tropikalnych ma bardzo zróżnicowany skład chemiczny i dobór materiałów podkładowych 

powinien być zdeterminowany ewentualną zawartością najbardziej reaktywnych składników.  

No, ale z wodą też mieliście przygody na tych gatunkach.  

Jedna kwestia to pęcznienie a druga to problemy z utrzymaniem kolorystyki, bowiem niektóre z tych 

gatunków zawierają dużą ilość barwników dla których również i woda jest rozpuszczalnikiem.  

No więc co mamy robić? To złe i to niedobre.  

Po pierwsze rzeczywiście są gatunki, których lakierowanie w inwestycyjnych systemach  standardowych 

jest ryzykowne. W gatunkach drewna, gdzie występuje nagromadzenie składników reagujących zarówno 

z wodą jak i rozcieńczalnikami organicznymi (np. alkohol) istnieje duże ryzyko wystąpienia wad.  

Dobrze by było, aby firmy sprowadzające te gatunki drewna wpisywały w zalecenia montażowe,  

że rekomendowanym systemem zabezpieczenia jest olej.  

 

Powiecie, że przecież te gatunki drewna występują też w wersji podłóg gotowych i lakierowanych  

bez wad powłoki. W systemach lakierowania przemysłowego na gatunki zawierające żywice albo inne 

związki mogące wpływać na jakość lakierowania stosuje się tzw. blockery czyli podkłady izolujące, które 

tworzą warstwę rozdzielającą pomiędzy takimi składnikami jak garbniki czy żywice, a reaktywnymi  

związkami zawartymi w produkcie lakierowym.  

Uczciwie trzeba przyznać, że w ofertach niektórych firm produkujących lakiery były próby wdrożenia  

na rynek takich rozwiązań. Co więcej, większość z nich była oparta na technologii wodnej. Jednak rynek, 

a więc wykonawcy, postrzegali je jako technologię, która wydłuża i komplikuje proces lakierowania,   

a ponadto podwyższa koszty. I dlatego część wykonawców próbując na własną rękę rozwiązać  

ten problem, nieopatrzenie i chyba na przekór własnej woli, stawała się „twórcami systemów lakierowych 

na gatunki egzotyczne”, rozprowadzane dalej jako sprawdzone systemy firmowe. Ale ten wątek 

pozostawiam na boku jako ewentualnie przyczynek do dyskusji przy okazji spotkań branżowych.  

 

Natomiast teraz podsumujmy rozważania dotyczące wpływu drewna na proces lakierowania produktami 

wodnymi.  

Zaletą systemów wodnych jest niższa reaktywność z substancjami dodatkowymi występującymi  

w drewnie. Ponadto układy wodne pozwalają na łatwiejsze regulowanie poziomem pH.  

 

Chwilę na tym etapie chciałbym poświęcić jednemu przypadkowi, który jest dość często przyczyną 

problemów, czyli lakierowanie drewna modyfikowanego chemicznie. Podstawową substancją 

wykorzystywaną do chemicznego barwienia drewna jest amoniak. Taki materiał ma podstawowy walor, 

że zachowuje równomierny stopień wybarwienia, nawet gdy poddamy go szlifowaniu. Problemem jest 

obecność resztkowej zawartości amoniaku w takim drewnie. Oczywiście podniosą się głosy producentów 

tych materiałów, że ich technologia produkcji rozwiązuje ten problem. Ja z kolei odpowiem, że samo 

wietrzenie drewna, nawet w cyklu 14 dniowym, tego problemu nie rozwiązuje. Stosowanie metody 

podciśnieniowej w większym stopniu ogranicza ten problem. Wiem, że są producenci, którzy tę metodę 

stosują i ten fakt powinni podkreślać. Ale nawet przy takim systemie nie uzyskamy 100% pewności,  

że problem w ogóle nie istnieje.  

Należy pamiętać, że amoniak doskonale łączy się z wodą, tworząc wodę amoniakalną. W trakcie 

odparowywania związek ten zawierający amoniak dyfunduje w kierunku powierzchni. Amoniak jest 

związkiem silnie reaktywnym, a więc może dojść do reakcji bezpośrednio po położeniu lakieru.  

Może też dojść do reakcji już po usieciowaniu lakieru, w momencie kiedy drewno to zostanie nagrzane 

pod wpływem promieni słonecznych czy pod wpływem działania ogrzewania podłogowego.  

Nie jest to nowy problem i dotyka on nie tylko wad powłok lakierowych ale także destrukcji spoiny 

klejowej.  Z powyższego wynika, że lakiery wodne, szczególnie jako lakiery podkładowe, nie są zalecane  

na drewno amoniakowane. W tym temacie zwrócę jeszcze wasza uwagę na różnicę i ryzyko pomiędzy 

modyfikowanym drewnem dębowym a akacjowym, nawiązując  do tematu budowy drewna.  

Parokrotnie spotykałem się z uwagami, że lakierowanie dębu modyfikowanego jest jeszcze możliwe,  

ale akacja to porażka.  

Na poniższym obrazie widzicie, że pory w drewnie akacjowym mają mniejszą średnicę. To powoduje,  

że zarówno nasączenie tego drewna jest trudniejsze, jak i ewentualne odparowanie z takiego materiału 

też jest bardziej problematyczne. W tym przypadku dotyczy to głównie resztkowej ilości amoniaku. 
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                dąb                    akacja (Robinia) 

 

 

Przygotowanie powierzchni do lakierowania produktami wodorozcieńczalnymi 

 

Na poniższym zdjęciu, które część z was kojarzy ze szkoleń, jakie miałem okazje prowadzić, widać  

w mikroskopowym powiększeniu, jak wygląda rzeczywisty obraz powierzchni drewna dębowego 

poddannego szlifowaniu papierem o ziarnistości 120 wzdłuż słojów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czyli taki efekt uzyskujemy po ostatnim szlifie, wykonanym maszyną bębnową.  

Dla  większości z was ten moment nie kończy procesu przygotowania powierzchni do lakierowania.  

Teraz  włączacie szlifierkę talerzową i siatkami wygładzacie powierzchnię parkietu. Specyfika pracy  

i efektywność polerki z siatką powoduje, że tylko niewielka część podniesionych włókien zostanie ścięta. 

Znakomita większość tych elastycznych włókien zostanie przygnieciona, skutecznie zasłaniając pory 

drewna. Na wypolerowaną powierzchnię drewna nakładacie lakier podkładowy.  

Oczywiście woda powoduje pęcznienie i powtórne uniesienie tych „przyklepanych” włókien.  

Włos wstał - można stwierdzić używając nomenklatury klasyków. Ale dla mnie nie to stanowi główny 

problem. Głównym problemem jest fakt, że takie wygładzenie powierzchni utrudnia, a w skrajnych 

przypadkach trwale uniemożliwia wypełnienie porów drewna przez lakier podkładowy. I nie jest ważne, 

czy będzie to lakier wodny, czy lakier oparty na rozcieńczalnikach organicznych. Jeśli butelka jest 

zakorkowana, to nieważne, czy próbujecie do niej wlać wodę czy oliwę, i tak będzie to niemożliwe.  

Nieco wyżej sugerowałem, że pęcznienie drewna nie musi być kojarzone jako zmora i problem  

przy lakierowaniu. Aby łatwiej było zrozumieć tę kwestię posłużę się uproszczonym rysunkiem, który 
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będzie ilustrował problemy jakie występują na powierzchni drewna w trakcie aplikacji produktów 

wodnych. 

                                               rys 1 

 

Pierwsza rycina przedstawia powierzchnię drewna po polerce. Powierzchnia jest gładka a przestrzeń, 

która umożliwia wypełnie porów jest bardzo mała. Możliwość wpłynięcia lakieru i nasycenia porów 

drewna jest bardzo trudna. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że lakier podkładowy w całości pozostanie 

na powierzchni a w najlepszym razie tylko częściowo wypełni wolne przestrzenie. Pomimo, że lakiery 

podkładowe mają niższą lepkość niż lakiery nawierzchniowe, to i tak będą miały problem by grawitacyjnie 

spenetrować i wypełnić prawie całkowicie zamknięte wolne przestrzenie.   

Z kolei druga okoliczność, która w waszej ocenie obniża jakość  wylakierowania, pozwala na wnikniecie 

lakieru w strukturę drewna. Jednak po aplikacji produktów wodnych następuje  nasiąknięcie i spęcznienie 

przerwanych włókien drewna, któremu towarzyszy ich uniesienie i szorstkość powierzchni (rys 2).  

        

                                               rys 2 

 

Teraz część z was dzwoni do producenta lakieru z pytaniem czy może powierzchnie przeszlifować.  

I słyszy standardową odpowiedź, że nie, bo miejscowo może dojść do całkowitego usunięcia lakieru 

podkładowego i przy aplikacji lakierów nawierzchniowych mogą pojawić się plamy. Czyli wracamy  

do punktu wyjścia. Można więc stwierdzić, że jest pewien obszar do zagospodarowania przez firmy 

opracowujące i dostarczające rozwiązania lakierowe.  

Są wśród nas nieliczni koledzy stosujący lakiery podkładowe w formie żelu. Aplikując na powierzchni 

drewna dwu- lub trzykrotnie żel za pomocą szpachli, za każdym razem „golą” podniesione włókna  

i jednocześnie siłowo wtłaczają materiał podkładowy w pory drewna. Pod względem skuteczności 

wypełnienia porów drewna materiałem podkładowym jest to skuteczna metoda ale jak uczy 

doświadczenie ze względu ma technikę aplikacji trudna do stosowania na dużych powierzchniach,  

a wręcz niemożliwa na ciemnych lub modyfikowanych gatunkach drewna. 

Rozwiązaniem problemu może być tzw. „wodowanie” powierzchni drewna, czyli jego powierzchniowe 

zwilżenie. Uniesione włókna usztywnione i kruche łatwo ulegają ścięciu. Uzyskujemy efekt przedstawiony 

na rysunku nr 3. 

                                          rys 3 

 

 Jak widać przestrzenie umożliwiające wpłynięcie lakieru uległy zwiększeniu, zaistniała więc szansa  

na całkowite wypełnienie porów drewna. W takim wypadku jeśli zaaplikujemy lakier wodny, to ponowne 

nasączenie powierzchni i lekkie spęcznienie drewna nie spowoduje już tak intensywnego uszorstkowienia 

powierzchni, a to, które powstanie będzie sprzyjało uzyskaniu lepszych adhezji kolejnych warstw.   

 

Podsumowania rozważań dotyczących lakierowania dokonam po omówieniu ostatniego czynnika,  

czyli wpływu warunków klimatycznych na sieciowanie i parametry użytkowe powłoki lakierowej uzyskanej 

po aplikacji lakierów wodorozcieńczalnych.  

Ten punkt jest na tyle szeroki i ściśle związany z produktami wodnymi, iż jego problematykę poruszę  

w następnym numerze Profesjonalnego Parkietu.  

 

Opracowanie: Zbigniew Cichocki 
 


