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Parkiet w piwnicy 
 

     Zostałam poproszona o wykonanie ekspertyzy, a że corpus delicti był oddalony o paręset 

kilometrów od Kalisza, a i mój czas był wówczas bardzo ograniczony, jechałam tam niechętnie.  

Na miejscu zastałam jednak na tyle ciekawą sprawę, że warto było przemierzyć tę drogę. Miałam 

ocenić stan techniczny posadzki drewnianej w formie desek podłogowych oraz czy podczas prac 

parkieciarskich dochowano reguł sztuki parkieciarskiej. 

 

Opis 
Posadzka drewniana w postaci postarzanych desek podłogowych o wymiarach 20x160x1200-2500 mm 
ułożona została w piwnicy budynku mieszkalnego. Piwnica położona jest 1,50 m poniżej poziomu gruntu, 
jest wyposażona w centralne ogrzewanie i wietrzona. Ściany piwnicy pokryte są płytami kartonowo-
gipsowymi. Deski zostały ułożone w układ okrętowy (wolny, angielski).  
Posadzka przyklejona została do podkładu podłogowego wykonanego z wyrównawczej masy cementowej 
przy użyciu dwuskładnikowych klejów poliuretanowych.  
Podkładem był jastrych cementowy o grubości 80-90 mm, na którym wykonano masę wyrównawczą  
o grubości około 5 mm. Jastrych cementowy był mocny, twardy i zwarty, natomiast masa wyrównawcza 
była bardzo miękka, pyląca, nie mająca żadnych wartości technicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barwa masy była jasno-beżowa zamiast szarej, a na jej powierzchni widoczne były plamy świadczące  
o przelaniu wody podczas wykonywania wylewki, bądź o dużym napływie wilgoci w trakcie jej wiązania  
i utwardzania. 
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Podczas wizji lokalnej wykonałam wszystkie możliwe pomiary przy użyciu różnego rodzaju mierników.  
W pierwszej kolejności wykonałam pomiary wilgotności podkładu pod parkiet. Podkład - masa 
wyrównawcza, został zmierzony za pomocą wilgotnościomierza dotykowego GANN - Compact B. 
Urządzenie pomiarowe wskazało wynik w przedziale 69-80 digit, co w przeliczeniu na pomiar CM wynosi  
3-3,5%. Wilgotność jastrychu cementowego została zmierzona za pomocą miernika karbidowego CM: 
waga próbki 20 g, czas pomiaru 15 minut. Pomiar wykonano w narożniku pomieszczenia. Wilgotność 
podkładu w tym miejscu wynosiła 6,5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie zbadałam wilgotność zamontowanej posadzki drewnianej. Wynosiła ona 17,9-18,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Badanie wilgotności i temperatury powietrza przy posadzce wskazało odczyt: 78% i + 22°C. Należy  
przy tym zaznaczyć, że przegląd parkietu był wykonywany w sierpniowy gorący i wilgotny dzień,  
po dużych porannych opadach deszczu. 
Deszczułki posadzki były mocno wyłódkowane i w większości oderwane od podkładu.  
Po zdemontowaniu jednej z desek okazało się, że klej na desce i podkładzie nie jest związany. Wyraźnie 
widać było ślady po zębach pacy do kleju. 
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Miejscowo, na spodzie deski widoczne było zerwane mleczko cementowe. Klej był elastyczny,  
o „ciastowatej” konsystencji i można go było z łatwością oderwać od podkładu. Natomiast deski, które 
wcześniej oderwały się od podkładu, na spodniej stronie, oprócz wyraźnych śladów naniesienia kleju  
za pomocą pacy, miały także cienką warstwę podkładu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z rozmowy z właścicielami budynku oraz z przedstawionych dokumentów wynikało, że montaż posadzki 
dębowej przeprowadzono wiosną, natomiast miesiąc później zauważono deformację posadzki, 
przesuniecie się jej i wbicie w ściany oraz odrywanie się desek od podkładu. Istotnym jest fakt,  
że parkieciarze sami wykonywali masę, lecz przed tymi pracami oraz przed klejeniem desek podłogowych 
nie przeprowadzili badań wilgotności podkładu oraz wilgotności i temperatury powietrza. 
Klienci złożyli reklamację wykonawcy, który podczas wizji lokalnej wykonał pomiary wilgotności parkietu, 
wilgotności podkładu cementowego i wilgotności ścian (jak tego dokonał - nie wiem, bo przecież ściany 
były obłożone karton-gipsem).  
Wilgotność podkładu cementowego mierzonego metodą CM wynosiła wówczas 5,9%, a wilgotność 
parkietu: 19,6% i 20%. Wykonawca odmówił uznania reklamacji, uzasadniając, że przyczyną odklejenia się 
deski podłogowej jest zwiększona wilgotność posadzki i podwyższona wilgotność pomieszczenia  
oraz nieprawidłowe użytkowanie parkietu. 
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Wnioski ogólne 

Lita posadzka wielkowymiarowa została wykonana z drewna dębowego w klasie Rustikal. 
Była ona stylizowana na antyczną podłogę drewnianą. Deski zostały sfazowane, olejowane fabrycznie  
i przeznaczone do montażu bez szlifowania i dodatkowego zabezpieczenia powierzchni.  
Deklarowana przez producenta wilgotność drewna wynosi 9% (+/-2%). Z oględzin, pomiarów i oceny 
parkietu wynikało, że prawdopodobnie w momencie montażu posadzki jej wilgotność była normatywna.  
Po montażu posadzki nastąpił wzrost wilgotności drewna wskutek napływu wilgoci z podkładu. Efektem 
tego było pęcznienie drewna, co było widoczne w postaci łódkowania parkietu, zmniejszenia dylatacji 
przyściennych i wbicia parkietu w ścianę, deformacji deszczułek oraz odklejania się parkietu od podkładu. 
Podkładem pod parkiet w badanym przypadku była wyrównawcza masa cementowa. Masy cementowe 
pod posadzki drewniane cechują się bardzo dużą wytrzymałością na zrywanie. Jeżeli masa wylana jest 
zgodnie z zaleceniami producenta, to montaż parkietów można przeprowadzać zaledwie po paru dniach,  
a sama wylewka jest twarda, zwarta i odporna na działanie wilgoci. Podłoże pod masę wyrównawczą 
powinno być czyste, nie spękane, pozbawione mleczka cementowego i zagruntowane gruntem 
gwarantującym sczepność wylewki z podkładem. Podkład cementowy, na którym będzie wylana masa 
samopoziomująca, powinien być odpowiednio wytrzymały i suchy (wilgotność do 2% CM). Przygotowanie 
zaprawy trzeba wykonać ściśle według zaleceń producenta podanych w karcie technicznej.  
Do sporządzenia mieszanki należy użyć precyzyjnie odmierzoną ilość wody, bo jej nadmiar obniży 
wytrzymałość wylewki. Będzie ona wtedy miękka, spękana, krusząca się i pylista. Charakterystyczne  
dla przelanej wodą masy są zaplamienia na powierzchni wylewki. Ważne jest także, by podczas wylewania 
masy stworzyć odpowiednie warunki klimatyczne, tj. wilgotność powietrza powinna wynosić średnio 50-
60%, natomiast temperatura powietrza: 15-25°C. 
Masa wyrównawcza w badanym przypadku była jasno-beżowa (zamiast szarej), bardzo miękka, pyląca  
i krusząca się. Nie posiadała także odpowiednich wartości technicznych, by położyć na niej jakąkolwiek 
posadzkę ceramiczną czy drewnianą. Ponadto na powierzchni zaprawy wyrównawczej widoczne były 
zaplamienia charakterystyczne dla wylewek ze zbyt dużą ilością wody. Powodem takiego stanu masy 
może być zbyt duża ilość wody dodana do suchej mieszanki podczas wylewania masy lub bardzo duży 
napływ wilgoci z podłoża podczas wylewania i schnięcia masy. 
Ta sama masa wyrównawcza wylana została w progu drzwiowym przez firmę glazurniczą i była ona szara, 
mocna, zwarta i twarda. 
Wilgotność podkładu cementowego w dniu badania wynosiła w odkrytym miejscu 6,5% CM, natomiast 
masy 3-3,5% CM. Oceniając stan i wilgotność podkładów wywnioskowałam, że ich nienormatywna 
wilgotność, nie pozwalająca na montaż parkietów, musiała występować już podczas wylewania masy 
wyrównawczej i klejenia parkietu.  
Prawdopodobnie do zawilgocenia drewna posadzki doszło podczas klejenia parkietu i utwardzania się 
(sieciowania) kleju. Świadczyć o tym może brak prawidłowego wiązania warstwy klejowej z parkietem  
i podkładem. 
Do klejenia dużych elementów posadzkowych używa się klejów poliuretanowych lub epoksydowo-
poliuretanowych, które gwarantują trwałe i mocne wiązanie pomiędzy drewnem a podkładem. Kleje  
te spełniają wysokie wymagania techniczne, głównie na zrywanie i ścinanie. Niemożliwe jest więc,  
aby spoina klejowa uległa rozwarstwieniu lub została zerwana, jeżeli parkiet montowany jest i użytkowany 
w normalnych warunkach wilgotnościowych. Lecz jeśli warunki te podczas montażu lub podczas 
użytkowania będą niesprzyjające, np. podkład będzie zbyt wilgotny, to wtedy klej nie przyklei się w sposób 
trwały do podkładu lub do deszczułek posadzki. Objawem tego zjawiska może być zarówno rozwarstwienie 
spoiny klejowej, jak i oderwanie się kleju od podkładu bez wyrywania jastrychu cementowego,  
czy oderwanie się kleju od parkietu (wówczas na deszczułce lub podkładzie pozostają ślady po pacy  
do kleju). 
Do obowiązków parkieciarza należy ocena, czy warunki panujące na budowie pozwalają  
na przeprowadzenie prac budowlanych, w tym robót parkieciarskich. W tym celu wykonawca powinien 
przeprowadzić niezbędne badania a ich wyniki spisać w formie protokołu podpisanego przez inwestora, 
inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy. 
 Producent deski podłogowej w instrukcji montażu zalecił, by sprawdzić podkład pod parkiet pod względem 
jego wilgotności, równości i prawidłowej wytrzymałości. Jednak mimo tego, parkieciarze przed 
przystąpieniem do prac, nie wykonali obowiązkowych badań, tj. pomiaru wilgotności podkładu i jego 
wytrzymałości, wilgotności drewna oraz wilgotności i temperatury powietrza. Brak oceny warunków 
budowlanych i lekceważenie zaleceń producenta parkietu jest poważnym błędem wykonawczym mogącym 
skutkować wadami posadzki drewnianej.  
Niezależnie od warunków technicznych, czy zaleceń producentów posadzek lub materiałów montażowych, 
wykonawcę do wykonania swojego dzieła w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami sztuki zobowiązuje 
Kodeks Cywilny i Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Wykonawca  
ma obowiązek powiadomić zamawiającego o przeszkodach, które mogą uniemożliwić prawidłowe 
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wykonanie dzieła. Jeśli tego nie uczyni, przyjmuje się, że wszystkie warunki niezbędne do wykonania 
powierzonej pracy są prawidłowe (art.634 k.c.). 
Parkieciarz po wykonaniu prac powinien przekazać inwestorowi dokładne instrukcje dotyczące prawidłowej 
eksploatacji parkietu. W takiej informacji powinny być zawarte również wiadomości na temat właściwego 
klimatu pomieszczeń, w których użytkowana będzie posadzka drewniana. Wykonawca posadzek 
drewnianych w badanym przypadku nie przekazał zamawiającemu instrukcji użytkowania parkietu. 
 
Wnioski końcowe 

Wykonawca nie poinformował inwestora, że wykonanie wielkowymiarowych posadzek drewnianych  
w obniżonej o 1,5 m od poziomu gruntu piwnicy może skutkować deformacją parkietu. Pomieszczenia 
piwniczne są szczególnie narażone na zawilgocenia spowodowane kondensacją pary wodnej. Przy różnicy 
temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku dochodzi do punktowego wychładzania przegród, co może 
doprowadzić do ich zawilgocenia na skutek wykraplania się pary wodnej (kondensacji pary wodnej).  
W pomieszczeniach obniżonych poniżej poziomu gruntu, para wodna osiada na powierzchni posadzki 
drewnianej powodując podwyższenie jej wilgotności, a w związku z tym jej pęcznienie. 
Parkieciarze przed rozpoczęciem prac parkieciarskich nie wykonali obowiązkowych badań, tj. wilgotności 
podkładu, wilgotności i temperatury powietrza oraz wilgotności drewna, co było rażącym błędem, ponieważ 
z tego powodu nie mogli właściwe ocenić warunków, w których montowali parkiet. Wilgotność podkładu  
w dniu badania wynosiła 6,5% i miał on prawdopodobnie podobną wilgotność podczas montażu posadzki. 
Posadzka drewniana nie powinna być montowana na tak wilgotny i słaby podkład, a fakt podwyższonej 
wilgotności podkładu lub jego zawilgocenie, wpływający w konsekwencji na prawidłowość wykonania prac 
parkieciarskich, powinien być zgłoszony zamawiającemu. 
Mimo, iż parkieciarze do montażu parkietu użyli zalecanych do tego typu posadzek produktów chemii 
parkieciarskiej, to jednak przy tak dużym zawilgoceniu podkładu spoina klejowa nie uległa w pełni 
utwardzeniu. 
 
Podsumowanie 

Parkieciarze w lekceważący sposób podeszli do wykonywania swojego dzieła. Złamali wszelkie zasady 
sztuki parkieciarskiej - położyli deski o szerokości 16 cm w piwnicy bez jakichkolwiek wstępnych badań 
klimatu pomieszczenia oraz oceny podkładu pod parkiet. Być może - wcale tego nie wykluczam - nastąpił 
napływ wilgoci z podłoża, jednak pomiar wilgotności podkładu wykonany przed przystąpieniem do prac 
pozwoliłby na stwierdzenie nieprawidłowości lub ich wykluczenie. Wykonawcy przed klejeniem parkietu 
wylali cementową masę wyrównawczą i prawdopodobnie, o czym świadczy kolor masy i zaplamienia na jej 
powierzchni, zastosowali zbyt dużą ilość wody do jej sporządzenia. Przed klejeniem parkietu nie zmierzyli 
także wilgotności masy, co więcej, nie przeszlifowali jej, by usunąć mleczko cementowe. 
 Czy te parkieciarskie wyczyny były wynikiem nieświadomości, czy też rutyny, trudno dzisiaj dociec, jednak 
zawsze przy takim nonszalanckim postępowaniu należy się liczyć z porażką. 
Mnie osobiście zadziwił fakt rozpatrzenia reklamacji przez wykonawcę. Mimo, że nie miał niezbędnych 
dokumentów - protokołu budowlanego i protokołu odbioru prac, które świadczyłyby na jego korzyść,  
a obciążające fakty były nie do obalenia, to jednak odmówił uznania reklamacji. Rozsierdza przy tym 
inwestorów, którzy po wielokrotnych z ich strony próbach kontaktu i dogadania się, podejmują kroki 
ostateczne.  
Nie wiem, czy sprawa trafiła do sadu, czy w końcu zwyciężył rozsądek wykonawcy. Unikajmy takich 
sytuacji, sprawdzajmy wszystko, co tylko jest możliwe, bo czasami mały szczegół może zaważyć na jakości 
naszej pracy. Jeżeli nie mamy pewności, zawsze możemy poprosić o pomoc technika firmy, która 
dostarcza nam materiały chemii parkieciarskiej. Wypełniajmy też niezbędne dokumenty - podpisujmy 
umowę z klientem, sporządzajmy protokoły budowlane, przejściowe i końcowe. Być może nie ustrzeże nas 
to przed kłopotami ale pomoże udowodnić w momencie sporu, że dochowaliśmy najwyższej staranności  
w wykonywaniu dzieła. 
Niezbędne dokumenty znajdziecie w „Dzienniku prac parkieciarskich”, który jest dostępny na stronie 
internetowej OSP : www.parkieciarzeosp.pl 
  
 
Małgorzata Kuczyńska-Cichocka 
 

 
Artykuł został opublikowany w numerze 5-6/2007 "Profesjonalny Parkiet" 

 

http://www.parkieciarzeosp.pl/

