LAKIEROWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA/FAQ
1.CZY LAKIERY MARKI HARTZLACK SĄ
BEZPIECZNE I ZDROWE W STOSOWANIU I
PÓŹNIEJSZYM UŻYTKOWANIU?
Tak wszystkie lakiery marki HartzLack są bezpieczne w stosowaniu i bezpieczne dla Ciebie i Twojej
rodziny, dzieci, zwierząt domowych. Potwierdzeniem tego faktu są atesty PZH na każdy z produktów. Oczywiście w przypadku zastosowania
lakierów rozpuszczalnikowych zalecamy wietrzenie pomieszczeń po wyschnięciu lakieru aby
pozbyć się woni rozpuszczalnika. Z reguły trwa to
maksymalnie do 14 dni. Wykonawcom z uwagi na
zawartość rozpuszczalników aplikację tego typu
lakierów w specjalnej masce z filtrem.
W przypadku lakierów wodorozcieńczalnych marki
HartzLack takich jak APU-2 SSF, K2 Platium czy Ultra
Magic 2K rozpuszczalnikiem jest woda więc nie ma
problemu w wonią rozpuszczalnika. Mieszkanie
może być znacznie szybciej użytkowane.
2. JAKI LAKIER DAJE NAJWIĘSZY STOPIEŃ
POŁYSKU - LUTRO NA PODŁODZE?
Jeżeli bardzo lubisz połyskujące powierzchnie i taki
sam efekt chcesz uzyskać na podłodze to największy stopień lustrzanego połysku uzyskasz stosując
rozpuszczalnikowy lakier HartzLack Super Strong
HS. Lakiery wodorozcieńczalne z uwagi na
zwartość rozpuszczalnika jakim jest woda nie dają
tak połyskującego efektu ich zastosowanie
rekomendujemy jeżeli bardziej wolisz matową lub
półmatową powierzchnię podłogi tutaj wodorozcieńczalne lakiery są niezastąpione.
3. CZY LAKIERY ROZPUSZCZALNIKOWE SĄ
BARDZIEJ WYTRZYMAŁE DO WODOROZCIEŃCZALNYCH
I tak i nie. Kiedyś tak faktycznie było. Dziś producenci lakierów 100% poliuretanowych wodorozcieńczalnych dysponują technologią gdzie na testach
starzeniowych (badanie twardości, odporności na
ścieranie) lakierów wodorozcieńczalnych z
rozpuszczalnikowymi jest już praktycznie porównywalne. Różnice widać głównie w laboratorium w
badaniach na korzyść wciąż lakierów rozpuszczalnikowych w 100% poliuretanowych, które są
najtwardsze i najbardziej odporne na ścieranie w
normalnym użytkowaniu na podłodze tych różnic
jednak nie widać i tak naprawdę wszystko zależy
od inwestora na co się zdecyduje:
lustrzany połysk vs. delikatny półmat lub mat
Klasyczny wygląd vs.Ekologiczność, naturalność
żywiczny odcień podłogi vs. naturalne drewno oraz
usłojenie
niższa cena lakieru ok. 250zł/5L vs. cena nie ma aż
takiego znaczenia ok.450zł/5L
4. CZY TRWAŁY LAKIER ROZPUSZCZALNIKOWY
MUSI BYĆ DWUKOMPONENTOWY?
Nie to mit. Lakier rozpuszczalnikowy dający
największą twardość i odporność musi być w 100%
oparty na żywicy poliuretanowej. Niestety nie ma
takich lakierów dużo na rynku. Jeżeli chcesz
uzyskać jak najtrwalsze efekty rekomendujemy
użycie HartzLack Super Strong HS produkt
jednokomponentowy o najlepszych parametrach
twardości na rynku.
5. CZY TRWAŁY LAKIER WODOROZCIEŃCZALNY
MUSI BYĆ DWUKOMPONENTOWY?
Zdecydowanie tak. Z badań w naszym laboratorium jasno wynika, że najlepsze wyniki odporności
na ścieranie uzyskujemy w lakierach wzbogaconych o drugi komponent czyli utwardzacz te wyniki
są o 20% lepsze dla lakierów wodorozcieńczalnych
z utwardzaczem niż bez niego. Lakiery wodorozcieńczalne 1K są idealne do zastosowania w
pomieszczeniach o mniejszym natężeniu jak

sypialnie lub do zastosowania przez "złotą rączkę"
czyli osoby nie trudniące się profesjonalnym
parkieciarstwem a chcące samemu pomalować
podłogę.
6. JAK DŁUGO TRWA LAKIEROWANIE?
Samo lakierowanie zarówno dla lakierów wodorozcieńczalnych jak i rozpuszczalnikowych przy
idealnych warunkach czyli temperatura pomieszczenia i podłogi około 20-25 stopni C i wilgotność
powietrza około 60% da się zrobić już w 1 dzień.
Lakier wyschnięty nie znaczy jednak, że jest utwardzony to zajmuje od 10 do 14 dni dopiero po tym
okresie można w pełni korzystać z podłogi a aby do
tego czasu nie było rys i wgnieceń to ostrożne
użytkowanie podłogi możliwe jest po 24H.
7. ILE WARSTW ZASTOSOWAĆ?
Jako producent rekomendujemy stosowanie min 2
a najlepiej 3 warstw lakieru nawierzchniowego nie
licząc podkładu.
8. JAKI LAKIER WYBRAĆ MAREK JEST WIELE?
W tej materii najlepiej polegać na sprawdzonym i
wybranym parkieciarzu. To on wybierze najlepiej
system jaki posłuży do renowacji lub polakierowania nowej podłogi z uwagi na gatunek drewna,
funkcji pomieszczenia (sypialnia, salon, sala taneczna) oraz preferencje indywidualne inwestora jak
finalny efekt czy ekologiczność. Jako producent
zdecydowanie rekomendujemy użycie lakierów
opartych w 100% na żywicach poliuretanowych
dają one najlepsze efekty w zakresie wytrzymałości
9. JAK PIELĘGNOWAĆ PODŁOGĘ LAKIEROWANĄ
I CZYM JĄ MYĆ?
Pielęgnacja i mycie podłogi wpływa na jaj cykl
życia. Podłogę lakierowaną odkurzamy z nakładką
nie rysującą powierzchni a następnie myjemy
mopem lub spray mopem. Staramy się odsączać
mop i nie lać dużo wody. Drewno to nie kafelki i nie
lubi dużej wilgoci. Do mycia nie używamy popularnych detergentów dostępnych w sklepach. Zawierają one substancje bardzo agresywne dla lakieru
mogące go przebarwiać i niszczyć jego strukturę.
Dlatego do mycia używamy dedykowanych do
tego środków producenta lakierów. W przypadku
marki HartzLack jest to pasta pielęgnacyjna marki
Polish.
10. MAM W SALONIE DUŻE OKNA, PRZEZ
KTÓRE WPADA DUŻO ŚWIATŁA CZY LAKIER Z
CZASEM ŻÓŁKNIE?
Wszystkie lakiery wodorozcieńczalne nie żółkną na
podłodze są transparentne i tworzą swoistego
rodzaju taflę na podłodze. Lakiery rozpuszczalnikowe mają tendencję do żółknięcia w czasie przykładowo podłoga dębowa po 2, 3 latach będzie dużo
ciemniejsza niż na początku.
11. JAKI LAKIER DO DREWNA EGZOTYCZNEGO?
Drewno egzotyczne zawiera dużo substancji
oleistych i olejków eterycznych w swoim składzie.
Mogą one wejść w reakcję z lakierem nawierzchniowym i spowodować wadę powłoki. Aby tego
uniknąć należy stosować specjalne podkłady
odcinające te substancje od lakieru nawierzchniowego. HartzLack ma w swojej ofercie kilka takich
podkładów. Wybór podkładu pozostaw specjaliście
czyli parkieciarzowi.
12. CZY WARTO ZWRACAĆ UWAGĘ NA CENĘ
LAKIERU?
Oczywiście, że zawsze warto zwracać uwagę na
swoją korzyść i oszczędność. Z naszych badań
wynika, że koszt chemii do wykonania nowej
drewnianej podłogi to 10% całości inwestycji reszta
to wynagrodzenie dla wykonawcy oraz drewno.
Różnica między poszczególnymi lakierami nie jest
duża zazwyczaj jest to między 20 a 50 zł na 5L

opakowaniu lakieru. Czasem dołożenie tych 50zł na
produkt trwalszy, bardziej odporny oszczędzi Ci
nerwów związanych z poprawkami i dłuższym
czasem pracy wykonawcy dlatego rekomendujemy stosowanie trwałych oraz sprawdzonych
rozwiązań HartzLack ze swoimi rozwiązaniami jest
na rynku od ponad 25 lat tworząc najtrwalsze
rozwiązania na drewniane podłogi w zakresie
lakierów do parkietu i drewna
13. GDZIE SZUKAĆ DOBREGO WYKONAWCY?
Warto opierać się na sprawdzonych salonach
podłóg drewnianych gdzie na miejscu można
zobaczyć wzorniki drewna, lakierów. W każdym
większym mieście są takie salony. Można również
skorzystać z wiedzy naszych Przedstawicieli
Handlowych prosząc ich o kontakt do certyfikowanego parkieciarza marki HartzLack. Telefony
znajdziesz na stronie www.lakiery.pl w zakładce
DYSTRYBUCJA
14. CO JEST TRWALSZE LAKIERY UV CZY
KLASYCZNE LAKIERY?
Zdecydowanie najlepsze efekty wytrzymałościowe
daje podłoga pomalowana w klasyczny sposób.
Lakiery UV mimo, że nakładane bardzo cienko
przez specjalną maszynę oraz kilkukrotnie dają
bardzo słabe wyniki w zakresie ich wytrzymałości
na ścieranie. Ma to ogromne znaczenie jeżeli w
domu masz kota lub psa lub małe dziecko gdyż
użytkowana powierzchnia szybko może się
przetrzeć wskutek średniego lub nieco mocniejszego użytkowania podłogi. Sam lakier UV jest bardzo
sztuczny i przypomina w dotyku plastik nie ma w
nim życia i klasy jaką oddają klasyczne i trwałe
lakiery do parkietów.
13. ZASTANAWIAM SIĘ NAD MONTAŻEM TANIEJ
PODŁOGI GOTOWEJ LAKIEROWANEJ UV?
Pamiętaj ostateczny wybór należy do Ciebie ale
podłogi drewnianej ni e kupuje się na 2 lub 3 lata
jest ona klejona do podłoża w przeciwieństwie do
tanich paneli podłogowych więc nie można jej
zdjąć czy wymienić po 2 latach. Podłoga gotowa
drewniana ma jedynie 3-5 mm warstwy drewna na
powierzchni więc bardzo mało jak na przyszłe
renowacje. Pokryta jest lakierem w efekcie i dotyku
przypominającym dotyk taniego panela podłogowego do tego lakier ten nie jest super trwały i
wytrzymały. Faktycznie instaluje się taką podłogę
nieco szybciej można zaoszczędzić 10 dni na
utwardzanie lakieru ale przy użytkowaniu takiej
podłogi przez 5 do 10 lat czy jest to spora oszczędność. Dodatkowo ceny takich podłóg gdzie jest
pseduo warstwa drewna są bardzo drogie bo
często ceny zaczynają się od 150 zł za 1 mkw a
można naprawdę znaleźć ciekawy parkiet lub
surową deskę podłogową dębową dużo tańszą w
zakupie a zaoszczędzoną kwotę można przeznaczyć na pracę wykonawcy i cieszyć się klasyczną
drewnianą podłogą polakierowaną lub olejowaną
w zależności od tego co się wybierze.
14. MAM PYTANIE JAKIEGO NIE MA NA LIŚCIE?
To naturalne, że nie wszystko możemy opisać
drewno i jego lakierowanie to bardzo długi rozdział
w parkieciarstwie. Jeżeli masz pytania techniczne
prosimy o kontakt z naszym działem handlowym nr
telefonów podane na stronie www.lakiery.pl lub
bezpośrednio z naszym Doradcą Technicznym 600
239 800

...więcej na www.lakiery.pl

