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Zupełnie prozaiczna przyczyna 
 

     W mieszkaniu położonym na wysokim parterze budynku wielorodzinnego parkieciarz 

zamontował parkiet z jasnego jesionu o wym. 22x70x500 mm. Podkładem pod parkiet był jastrych 

cementowy wzmocniony siatką zbrojeniową, wylany na warstwie izolacyjnej. Grubość jastrychu 

wynosiła 4 cm. Parkiet został ułożony wzdłużnie w tzw. wzór okrętowy. Posadzka była montowana 

wiosną, budynek wybudowano parę lat przed wykańczaniem mieszkania, warunki budowlane były 

normatywne. 

 
      

     Przed przystąpieniem do prac parkieciarz dokonał niezbędnych badań, tj. wilgotności podkładu, 

wilgotności drewna oraz wilgotności i temperatury powietrza, a z wyników pomiarów sporządził protokół. 

Wszystkie pomiary mieściły się w normach, tj. m.in. wilgotność parkietu wynosiła średnio 8%,  

a wilgotność jastrychu cementowego mierzona metodą CM 2%. Parkiet został przyklejony  

na zagruntowany podkład cementowy przy użyciu klejów syntetycznych. Po przyklejeniu nastąpiła 

przerwa technologiczna i po ponad dwóch tygodniach parkieciarz przystąpił do szlifowania i lakierowania 

posadzki. Do zabezpieczenia drewna użył wodnego dwuskładnikowego lakieru poliuretanowego. 

Latem, po 4 miesiącach od oddania prac parkieciarskich, inwestor zgłosił reklamację na wady posadzki. 

Parkiet odkleił się od podkładu i uniósł się. Pomiar wilgotności drewna wykonany przez parkieciarza  

w trakcie przeglądu reklamacyjnego wykazał podwyższenie wilgotności parkietu do 18-20%.  

Aby inwestor mógł w dalszym ciągu użytkować mieszkanie konieczne było zdemontowanie części 

parkietu. 

Jesienią, po porozumieniu się inwestora z właścicielem budynku, tj. spółdzielnią mieszkaniową, zapadła 

decyzja dotycząca demontażu posadzki. W tym czasie spółdzielnia mieszkaniowa przeprowadziła szereg 

prac mających na celu znalezienie przyczyny i eliminację napływu wilgoci do mieszkania właścicieli,  

w tym: sprawdzono stropy, nawiercono i osuszono kanały oraz osuszono piwnice i garaże, nad którymi 

znajdowało się mieszkanie inwestora. 

Późną wiosną następnego roku ten sam parkieciarz przystąpił do demontażu zdeformowanego parkietu. 

Protokolarnie dokonano pomiarów wilgotności nowego parkietu, jastrychu cementowego i wilgotności  

i temperatury powietrza. Wilgotność drewna wynosiła 7,5%, wilgotność podkładu 2%, wilgotność 

powietrza 54%, temperatura powietrza 22°C. 

Przed przyklejeniem posadzki drewnianej parkieciarz postanowił dodatkowo zabezpieczyć podkład 

poprzez jego zaimpregnowanie dwuskładnikowym epoksydowym gruntem wzmacniającym  

o właściwościach przeciwwilgociowych. Na tak przygotowany podkład ponownie zamontowano parkiet 

jesionowy, tym razem przy użyciu dwuskładnikowego kleju poliuretanowego. Po przyklejeniu 

pozostawiono parkiet na okres 4 tygodni w celu jego aklimatyzacji. Jednak po niecałych 3 tygodniach  

od montażu parkieciarz został wezwany na reklamację przyklejonego parkietu. Posadzka na całej 

powierzchni była mocno wyłódkowana, a jej wilgotność dochodziła do 16-18%, przy wilgotności powietrza 

50%.  

 

     Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do mnie, jako rzeczoznawcy z zakresu parkieciarstwa, w celu 

konsultacji, jaka może być przyczyna zawilgacania posadzki drewnianej. Zaleciłam sprawdzenie,  

czy istnieją dylatacje obwodowe w podkładzie, a w przypadku ich braku - wykonanie nacięć jastrychu 

cementowego jak najbliżej ścian.  

W lipcu wykonano przyścienne nacięcia dylatacyjne. Po tym zabiegu zaczęła obniżać się wilgotność 

parkietu, i tak: 

- na początku sierpnia wynosiła ona średnio 12%,  

- na początku września - średnio 10,5%  

- w połowie września - średnio 9,5% (7,7-11,2%.) 

Dotychczasowa nadmierna wilgotność parkietu, mierzona w poszczególnych pomieszczeniach, 

wykazywała tendencje zanikające. Podczas wysychania posadzki zanikło także jej wyłódkowanie,  

a deszczułki parkietowe wróciły do swojej pierwotnej płaszczyzny. Jednak pomiędzy klepkami pojawiły 

się duże szczeliny. 
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Wnioski 

     Mieszkanie, w którym położony był parkiet, mieściło się na parterze budynku wielorodzinnego.  

W rzeczywistości mieszkanie znajdowało się na poziomie pierwszego piętra, a pod nim (na przyziemiu) 

usytuowane były pomieszczenia gospodarcze i garaże. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową budynku okazało się, że projektant nie przewidział 

wykonania pełnej izolacji podłoża posadowionego nad piwnicą i garażami. Jastrych został wylany  

na izolacji termicznej (styropianie), z pominięciem izolacji przeciwwilgociowej i wodoszczelnej. 

Konstrukcyjnie tego typu podłoga powinna składać się z podkładu pływającego, tj. powinien być to 

jastrych cementowy ułożony na warstwach izolacyjnych. 

Aby podkład funkcjonował prawidłowo, i aby nie miał możliwości pobierania wilgoci ze ścian, należy 

pomiędzy jastrychem cementowym a przegrodami pionowymi wykonać dylatacje obwodowe  

z odpowiedniego materiału dylatacyjnego.  

Takiej przegrody (dylatacji) przyściennej nie zapisano w projekcie, ani też jej nie wykonano. Brak dylatacji 

obwodowej w jastrychu cementowym spowodował przenikanie wilgoci ze ścian i stropu do podkładu. 

Zjawisko to i jego skutki były najbardziej widoczne w obszarze przyściennym. Zawilgoceniu narażone 

zostały nie tylko niżej położone i pionowe części budynku, ale także przegrody poziome scalone  

ze ścianami. Wilgoć była przenoszona na wyższe kondygnacje budynku na skutek zjawiska podciągania 

kapilarnego, które może być powodem zawilgocenia ścian nawet do wysokości kilku metrów. 

Taki napływ wilgoci może mieć charakter stały lub okresowy w zależności od źródeł podciągania 

kapilarnego. Wilgoć pochodząca z podciągania kapilarnego ścian może się przedostawać do podłoży  

i stropów budynków, a tamtędy, jeśli nie ma właściwej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej lub gdy 

mamy do czynienie z podkładem zespolonym, przedostawać się do podkładu. Szkody powstałe wskutek 

niekontrolowanego napływu wilgoci do przegród budowlanych mogą spowodować zniszczenie 

higroskopijnych materiałów okładzinowych, takich jak drewniane lub drewnopodobne okładziny ścienne 

czy posadzki drewniane.  

     W opisywanym przypadku zawilgocenie podkładów następowało prawdopodobnie sezonowo i nasilało 

się w okresie opadów atmosferycznych, kiedy do garażu znajdującego się pod mieszkaniem wjeżdżały 

mokre samochody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowodem tej teorii może być fakt, iż parkieciarz wykonując dwukrotnie, w znacznym odstępie czasu, 

pomiary wilgotności podkładu, nie zauważył wahań wilgotności jastrychu cementowego. Wilgoć ze ścian  

i stropu wnikała w podkład i była podciągana do parkietu, powodując jego wady w postaci odkształcenia 

płaszczyzny klepek, tzw. łódkowanie i odrywanie się posadzki od pokładu. 

Zastosowanie gruntu epoksydowego za drugim razem przy montażu parkietu spowodowało  wzmocnienie 

podkładu, jednak nie zabezpieczyło jastrychu przed napływem wilgoci. Należy pamiętać, że grunty 

przeciwwilgociowe z reguły przeznaczone są do izolowania jastrychów cementowych od wilgoci 

szczątkowej zawartej w podkładach cementowych i nie chronią ich przed wilgocią napierającą. 

W tym konkretnym przypadku użycie gruntu epoksydowego wzmocniło podkład i nie pozwoliło  

na oderwanie się parkietu od jastrychu. 
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Po wykonaniu przyściennych nacięć dylatacyjnych w jastrychu cementowym zredukowano napływ wilgoci 

od strony ścian, a co za tym idzie ograniczono dalszy wzrost wilgotności drewna, które od tego momentu 

zaczęło wysychać i wracać do swoich pierwotnych parametrów.  

Skutkiem wysychania drewna było nie tylko wyrównanie się powierzchni posadzki, ale także pojawienie 

się pomiędzy deszczułkami szczelin o znacznych szerokościach. Występowanie tych szczelin było 

zjawiskiem naturalnym i niemożliwym do wykluczenia. 

Należy pamiętać i zwracać inwestorowi na to szczególną uwagę, że użytkowanie posadzki drewnianej, 

niezależnie od doboru materiału podłogowego, bez tzw. pracy drewna, a więc bez pęcznienia i zsychania 

się parkietu jest praktycznie niemożliwe. 

  

Czy winić parkieciarza 

Wykonawca posadzek drewnianych zobowiązany jest do oceny, czy warunki panujące na budowie 

pozwalają na prowadzenie prac parkieciarskich oraz na dalsze prawidłowe użytkowanie parkietu.  

W zakres obowiązkowych badań wchodzi pomiar wilgotności podkładu, wilgotności drewna posadzki 

(parkietu, lamparkietu, mozaiki, desek podłogowych, posadzek warstwowych), temperatury i wilgotności 

powietrza. Ponadto parkieciarz zobowiązany jest sprawdzić równość podkładu, stopień zabrudzenia, 

ocenić przydatność podkładu do montażu zamówionego parkietu. O takich i innych powinnościach 

parkieciarskich traktuje instrukcja wydana przez Instytut Techniki Budowlanej: „Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych - Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych”, będąca 

podstawowym funkcjonującym dokumentem, na jaki powołują się rzeczoznawcy i biegli sądowi w swoich 

opiniach. 

 

     Parkieciarz, o którym mowa, ze swojej strony dopełnił wszelkich starań, by wykonać swoje dzieło  

w sposób prawidłowy i zgodny ze sztuką parkieciarską. Zrobił wszystkie zalecane badania, odczekał 

niezbędny czas, by parkiet przed szlifowaniem się ustabilizował, użył profesjonalnych produktów chemii 

parkieciarskiej, jednak nie zwrócił uwagi, czy są wykonane dylatacje w podkładzie. Czy było to błędem 

parkieciarskim? 

Projekt budowlany nie przewidywał wykonania izolacji przeciwwilgociowej, ani nawet warstwy ochronnej 

pod podkładem, w związku z tym ekipa budowlana „przeoczyła” dylatacje obwodowe, których zresztą 

projektant w projekcie nie zaznaczył. Prace budowlane w budynku spółdzielni mieszkaniowej były 

odbierane przez wyspecjalizowanych fachowców w branży budowlanej z tytułami inżynierów  

i z uprawnieniami budowlanymi, tj. inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy, dyrektora  

ds. inwestycji ze Spółdzielni. 

Czy w związku z tym można wymagać od parkieciarza, nieposiadającego rozległej wiedzy budowlanej, 

aby to właśnie on zwrócił uwagę na „taki szczegół”, jak brak dylatacji w podkładzie, a nie odpowiedzialni 

za to projektanci i inżynierowie? 

 

     Parkiet po wyschnięciu został wyszlifowany, wyszpachlowany, polakierowany i oddany inwestorowi  

do użytkowania. 

 

     Tym razem spór zakończył się pozytywnie dla parkieciarza, jednak w przypadku gdyby sprawa trafiła  

do sądu, a biegły sądowy nie miałby wystarczającej wiedzy z zakresu parkieciarstwa,  

lub nie uwzględniłby roli projektanta i inspektora nadzoru, to całkowita odpowiedzialność, a w związku  

z tym i koszty, mogłyby obciążyć parkieciarza. 

 

 

Małgorzata Kuczyńska-Cichocka 
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