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Lakiery wodne cz. III 

 
     W tej części mojego tryptyku założyłem, że omówię szerzej wpływ warunków klimatycznych  

na aplikację lakierów wodorozcieńczalnych oraz na właściwości i parametry powłok z nich 

powstałych. Postaram się dokonać krótkiego résumé dotychczasowych rozważań na temat 

opisywany w tym i poprzednich dwóch artykułach. 

 
     W pierwszej części dotyczącej chemicznego układu lakierów wodnych wskazałem, że ich specyfika  
w dużej mierze wynika z faktu, iż woda,  jako podstawowy rozcieoczalnik, posiada indywidualnie 
właściwości i cechy w znacznej mierze odbiegające od pozostałych rozcieoczalników organicznych.  
Jedną z istotnych cech jest wpływ warunków klimatycznych na odparowywanie ich z układu.  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: skrypt opracowany przez prof. Proszyka 
 
Z powyższego rysunku wynika, że dynamika parowania, a więc i czas odparowywania, w przypadku 
ksylenu (a także wielu innych rozcieoczalników organicznych) nie jest zależny od zmian wilgotności 
względnej otoczenia. Natomiast krzywa odnosząca się do wody przedstawia silną zależnośd dynamiki  
i czasu parowania od zmian (wzrostu) wilgotności otoczenia. Niby jest to fakt oczywisty, z którego 
wszyscy zdają sobie sprawę ale chyba niewielu z was uzmysławia sobie skalę tej zależności  
i jak fundamentalny ma to wpływ na przebieg prac lakierniczych.  
     W wielu przypadkach podczas spotkao szkoleniowych słyszałem uwagi na temat czasu realizacji prac 
określanych w kartach technicznych. Wielu kolegów ze sceptycyzmem odnosiło się do ich rzetelności  
a niektórzy dostrzegali w nich próbę zmniejszenia odpowiedzialności producenta za produkt. Ja z kolei 
zwracałem uwagę, że podane czasy odnoszą się do konkretnych warunków aplikacji.  
Mam nadzieję, że przedstawienie zagadnienia na konkretnym, poniższym przykładzie pozwoli na lepsze 
zrozumienie tej kwestii.  
     Czas odparowywania wody z układu w wilgotności otoczenie 60% wynosi x (przyjmijmy,  
że x = 4 godz.). Zgodnie z wynikami badao przeprowadzonymi w tym zakresie (m.in. wynikami badao 
prof. Proszyka) wzrost wilgotności względnej otoczenia do poziomu 90% wydłuży okres odparowywania 
wody dwudziestokrotnie, czyli do 80 godzin. Czas umożliwiający aplikację kolejnej warstwy lakieru 
określony jest w karcie technicznej na 4 godziny i odnosi się do wilgotności względnej otoczenia 50-55%.   
Ale już aplikacja w warunkach wilgotnościowych powietrza na poziomie 65% powinna skutkowad pewną 
korektą. Wydawałoby się, że to producent powinien dostarczyd tabelę albo podad informację dotyczącą 
wydłużenia okresu przerwy pomiędzy nakładanymi warstwami lakierowymi.   
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Niestety nie jest to możliwe, ponieważ również inne czynniki poza samą wilgotnością względną 
powietrza mają istotny wpływ na to zjawisko. Należałoby więc dodatkowo uwzględnid temperaturę 
powietrza oraz jego cyrkulację, grubośd nałożonej warstwy lakieru, a nawet ciśnienie atmosferyczne.   
Najwięcej kontrowersji budzi problem cyrkulacji powietrza. Załóżmy, że prace lakiernicze zostały 
rozpoczęte w warunkach praktycznie idealnych. W pomieszczeniu na wysokości około 1 metra  
od powierzchni podłogi  temperatura wynosi 20°C, a wilgotnośd względna powietrza 55%.  
Parkieciarz aby byd w pełni profesjonalny pozamykał w całym domu okna, a dodatkowo założył folię  
na otwór drzwiowy, żeby żaden pył  z budowy nie przedostał się do pomieszczenia.  
Zgodnie z zapisami w karcie technicznej po 4 godzinach parkieciarz może położyd kolejną warstwę 
lakieru. Tymczasem po tym, wskazanym przez producenta okresie, nie można wejśd na wylakierowaną 
powierzchnię, ponieważ nadal jest mokra i się klei. Już słyszę te komentarze wypowiadane pod adresem 
producenta i produktu.  
     Wyjaśniam, że parowanie cieczy, czyli przechodzenie z fazy ciekłej do gazowej (para wodna) polega  
na odrywaniu się jej cząsteczek z powierzchni do otoczenia. Prędkośd i intensywnośd odrywania będzie 
zależna od różnicy nasycenia powierzchni wody (wilgotnośd 100 %)  i otoczenia (wilgotnośd powietrza  
na początku tego procesu = 55%). Po chwili tuż nad powierzchnią cieczy wilgotnośd powietrza wzrośnie, 
co osłabi sprawnośd parowania. W uproszczeniu: jeśli brak będzie cyrkulacji powietrza to proces 
odrywania się tych cząstek będzie spowalniał. A w połączeniu z niskim ciśnieniem atmosferycznym 
proces ten będzie jeszcze bardziej widoczny. Efektem będzie niedostateczny poziom odparowania wody 
uniemożliwiający przeprowadzenie prawidłowej aplikacji kolejnej warstwy lakieru.  
     Dotychczas firmy przekazywały informację, żeby unikad ruchów powietrza w pomieszczeniach  
i przeciągów. Czy sądzicie, że firmy, a zwłaszcza ci co przekazują wam wiedzę technologiczną  
są nieomylni?  
A niby skąd mają byd, jeśli są rozliczani bezpośrednio ze sprzedaży? W dużej mierze powtórzą  
to co chcecie usłyszed, tak aby podnieśd atrakcyjnośd i niepowtarzalnośd swojej oferty.  
Wiadomo, że produkt który wymaga zmiany przyzwyczajeo czy technologii na rynku może byd trudniej 
zbywalny. I tak uczył Marcin Marcina…   
     Czas już na jednoznaczne sądy w sytuacji do jakiej doprowadzono całą branżę. Nie namawiam,  
aby wiatr hulał po budowie, bo to rzeczywiście może spowodowad wady powłok (np. zróżnicowanie 
stopnia połysku, czy zapylenie powierzchni ) ale wskazuję na koniecznośd umożliwienia cyrkulacji 
powietrza. Wady, które mogą powstad w wyniku nie uwzględniania powyższych czynników mogą byd 
istotne. To przede wszystkim łuszczenie się warstw, nie osiąganie przypisanych produktowi parametrów 
wytrzymałościowych i użytkowych, chod rozlał się tak pięknie. Te przypadki związane są głównie  
z aplikacją w podwyższonych warunkach wilgotnościowych powietrza.   
Nieco inne wady wystąpią w sytuacji gdy lakierowanie przeprowadzane jest przy wilgotności względnej 
powietrza znacznie niższa od dopuszczalnej przez producenta i są to głównie wady wizualne.  
     Aby zbadad wpływ wilgotności względnej powietrza na właściwości i parametry użytkowe powłoki 
lakierowej przeprowadzone zostały badania oparte na testowaniu twardości powłok. Lakier nanoszono 
na powierzchnie szklane (nie na drewno, które jest amorficzne) aplikatorem pozostawiającym taką samą 
grubośd warstwy i umieszczano w komorach klimatycznych. Zgodnie z normą badawczą w ten sposób 
ograniczono wpływ innych czynników na wyniki badao. Próbki zostały umieszczone w komorze 
klimatycznej, gdzie w kontrolowanych warunkach klimatycznych przechowywano je przez określony 
czas. Po wyjęciu próbek wykonywano pomiary twardości  powłoki lakierowej - bezpośrednio  
po zakooczeniu pobytu w komorze oraz w późniejszym czasie.  
W kartach technicznych większości lakierów maksymalna wilgotnośd względna powietrza umożliwiająca 
aplikację lakieru wynosi 65%. Ta wartośd stanowi podstawowy punkt odniesienia w przeprowadzonym 
badaniu.  Producent zakłada, że wylakierowanie powierzchni parkietu w takich warunkach pozwoli 
właściwie usieciowad układ lakierowy, tak aby powłoka osiągnęła zakładane i przypisane jej ostateczne  
parametry po upływie 14 dni.  
     Zgodnie z innymi rodzajami badao dotyczącymi lakierowania wielowarstwowego, wypracowano 
zasadę, że nakładanie kolejnych warstw lakierowych powinno nastąpid po osiągnięciu poziomu około 
70% całkowitego usieciowania wcześniejszej powłoki. Jednym z podstawowych parametrów 
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świadczących o usieciowaniu układu jest twardośd powłoki lakierowej, dlatego mając możliwośd 
dokładnej metody zbadania tego parametru tę cechę wybrano jako wskaźnik.  
 
Poniższe wykresy słupkowe obrazują uzyskane wyniki badao. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 wilgotnośd 65% 
                  

wilgotnośd 80% 
 
 
Aby nie wywoływad niepotrzebnych polemik nie podaję nazw lakierów, bo nie chodzi tu o tworzenie 
rankingów ale by zobrazowad pewien problem ogólny. Dopowiem jedynie, że są tu zarówno lakiery 
nawierzchniowe jedno- i dwu- składnikowe.  
Niebieski słupek na II wykresie przedstawia ostateczną wartośd (deklarowaną przez producenta) 
twardości lakieru. W większości  wyniki badao pokrywały się z deklaracjami producenta.  I tak na 
przykład lakier oznaczony literką B, jeżeli będzie aplikowany w warunkach wilgotnościowych  
nie przekraczających 65% pozwoli uzyskad powłokę o twardości ok 210 s, co stanowi wysoki wynik.  
Należy jednak zwrócid uwagę, że aby osiągnąd ten wynik zarówno aplikacja, jak i sieciowanie muszą 
przebiegad w podobnych warunkach przez siedem dni.  Po jednym dniu od aplikacji, w warunkach 
wilgotnościowych 65%, lakier ten osiągnął 130 s, czyli niespełna 62% swojej ostatecznej twardości.  
Czyli nakładanie kolejnej warstwy lakieru po upływie 24 godzin w tym konkretnym przypadku będzie 
ryzykowne, gdyż za bezpieczny poziom twardości powłoki przyjęło się uważad 70%.  
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Producent napisał, że kolejne warstwy można nakładad po 8 godzinach. Czy to znaczy oszukuje? 
Niekoniecznie, ponieważ dokładniejsza lektura karty pozwoliłaby doczytad, że podane czasy odnoszą się 
do wilgotności względnej 50%.  
Spójrzcie jeszcze raz  do wykresu obrazującego wpływ zmian wilgotności na dynamikę parowania wody. 
Zwródcie uwagę jak krzywa wody ostro pnie się do góry na osi czasu. Istotne zmiany następują, gdy 
warunki wilgotnościowe podczas aplikacji i sieciowania lakieru jeszcze bardziej wzrosną.  W warunkach 
80% wilgotności względnej powietrza lakier B po 24 godzinach osiągnie około 25% swoich docelowych 
parametrów. Aplikowanie kolejnej warstwy w takich warunkach to nie ryzyko, tylko pewny wyrok 
odwleczony w czasie. Ponadto lakier, który sieciował w  wilgotności względnej powietrza na poziomie 
80% przez 7 dni nigdy - nawet po obniżeniu wilgotności powietrza w następnych okresie - nie osiągnie 
swoich przypisanych parametrów wytrzymałościowych. Analiza wyników badao innych lakierów 
wykazuje, że problem dotyczy wszystkich produktów.   
Widzicie więc, że jeżeli ktoś wam obiecuje, iż jego system lakierów wodnych pozwala na wykonanie prac 
w jeden dzieo, niezależnie od warunków, to nie tylko wprowadza was w błąd ale również naraża  
na straty finansowe. Takich przykładów nieprawdziwych informacji przekazywanych wam przez 
przedstawicieli firm, nie tylko w odniesieniu do lakierów, na przestrzeni ostatnich lat jest coraz więcej. 
Coraz mniej słyszalny jest głos i wpływ prawdziwych Product Managerów - specjalistów posiadających 
wiedzę merytoryczną odnośnie produktów i technologii, a coraz więcej głoszonych jest haseł 
marketingowych mających tylko na celu ratowanie tabel i wykresów sprzedażowych.   
Wspomniałem powyżej, że jednym ze skutków aplikacji lakierów w podwyższonych warunkach 
wilgotnościowych może byd brak adhezji poszczególnych warstw lakierowych i ich łuszczenie.  
Poniższy rysunek obrazuje schemat formowania się powłok lakierowych wykonanych na bazie żywic 
duroplastycznych zdyspergowanych w wodzie. 
 
 
                                 
                                           Faza I 
 
 
 
 
 
 
   Faza II 
 
 
 
 
 
 
                                            Faza III 
 
 
 

• Faza I  -  Bezpośrednio po wylakierowaniu  i na etapie kiedy wyrób po zaaplikowaniu posiada 
właściwości rozlewcze, cząsteczki błonotwórcze swobodnie przemieszczają się w układzie.  

• Faza II – Po odparowaniu ok. 70% wody cząsteczki wchodzą ze sobą w stały, ścisły kontakt 
tworząc wizualnie powłokę. Cząsteczki te nie tworzą jeszcze łaocuchów polimerowych, na co nie 
pozwala występująca woda i rozcieoczalniki wolno odparowujące.  

• Faza III -  Po odparowaniu  wszystkich rozcieoczalników cząsteczki łączą się ze sobą trwale 
tworząc wzajemnie przenikające się łaocuchy a powłoka uzyskuje pełnie swoich parametrów  
wytrzymałościowych i własności użytkowych.  
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Optymalne dla uzyskania możliwości powstania jakichkolwiek wiązao pomiędzy cząsteczkami żywic   
w kolejnych warstwach lakierowych, byłoby nakładanie ich w momencie kiedy kooczy się druga  
i rozpoczyna trzecia faza. Jeżeli lakier położymy wcześniej to nie osiągniemy adhezji kolejnych warstw.  
W tym przypadku nawet matowienie powierzchni tego problemu nie wyeliminuje.  
     Skupiłem się na pokazaniu zależności pomiędzy warunkami klimatycznymi a możliwościami 
aplikacyjnymi i własnościami powłok lakierów nawierzchniowych wodorozcieoczalnych głównie  
w odniesieniu do podwyższonych warunków wilgotnościowych. Uczyniłem tak celowo. Po pierwsze 
dlatego, że problem dotyczący lakierowania w niskich wilgotnościach powietrza jest przez rynek lepiej 
rozumiany. Dlaczego? Bo wady, które są tym spowodowane, są głównie wadami wizualnymi, łatwiej 
rozpoznawalnymi. Po drugie - często spotykałem się z tezami  - nie tylko wśród wykonawców ale też 
techników wypowiadanymi i upowszechnianymi - że wyższa wilgotnośd pozwala na lepszą rozlewnośd 
lakieru.  
     W mojej ocenie wady wizualne przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych są mniej 
istotne (chod również nieakceptowalne) niż wady związane nie uzyskaniem podstawowych własności 
technicznych i użytkowych powłok zabezpieczających.  
Wspomniałem powyżej, że lakierowanie w warunkach o obniżonej wilgotności może nie powodowad 
zmian podstawowych parametrów technicznych powłoki, w tym jej twardości . By nie byd gołosłownym 
przedstawiam do analizy poniższe wykresy słupkowe. Od razu jednak czynię zastrzeżenie: absolutnie  
nie rekomenduję lakierowania w niskich wilgotnościach, bo to też może generowad problemy.  
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Przy opracowaniu artykułu korzystano z materiałów i badao wykonanych przez mgr Mateusza Kaźmierczaka 


