
 

MONTAŻ I PIELĘGNACJA 
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA PODŁÓG WARSTWOWYCH INSPIRO 
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
Dostępne w punktach sprzedaży próbniki podłóg mają charakter poglądowy. Pomiędzy próbnikami 
a dostarczonym towarem — mogą występować wizualne różnice. Wynikają one z wielu czynników 
m.in. ze starzenia się próbników lub zbyt długiej ekspozycji na słońce, innego usłojenia drewna, 
różnic w partii dostępnego surowca, mineralizacji słojów, pochodzenia drewna lub oświetlenia. 
Drewno to materiał naturalny i w naturze nie występują nigdy dwa takie same kawałki. Pomimo 
różnorodności poszczególnych desek — na podłodze tworzą spójną całość. Dlatego przy montażu 
nie należy dobierać desek pod kątem gradacji koloru, lecz układać je w sposób losowy. Deski 
rozkładamy na całej powierzchni w sposób mieszany. Dzięki temu finalnie utworzą jednorodną 
powierzchnię. Na podłogę patrzymy więc jako całość, a nie pojedyncze deski. 
 
Różnice w odcieniach desek wynikają z naturalnego charakteru drewna i nie stanowią podstawy 
do reklamacji. Rękojmia nie obejmuje różnic w odcieniach pomiędzy wzornikami, próbkami, 
katalogami a poszczególnymi partiami materiału. Rękojmia nie obejmuje również zmian 
powstałych w trakcie długoletniej eksploatacji, które są następstwem naturalnych procesów (np. 
szarzenia na skutek długotrwałego działania promieni UV, ścierania lub kontaktu z wodą). Przed 
przystąpieniem do montażu podłóg należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi montażu oraz 
użytkowania podłóg. W razie pytań należy skontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym (JAF 
Polska sp. z o.o.) lub autoryzowanym salonem sprzedaży podłóg warstwowych INSPIRO. Każde 
zamówienie jest realizowane indywidualnie, w oparciu o szczegółowe warunki przygotowane dla 
każdego klienta z osobna. Ewentualne defekty lub wady, które nie zostały zgłoszone przed 
montażem, nie podlegają roszczeniom.  
 
 
2. PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM PODŁOGI 
 
Zalecana temperatura powietrza w czasie montażu powinna być w zakresie 18°C - 24°C, a 
wilgotność powietrza powinna wynosić pomiędzy 45% - 60%. Zamknięte opakowania zaleca się 
najpierw zostawić w pomieszczeniu, w którym podłoga będzie montowana. Aklimatyzacja desek 
powinna trwać co najmniej 48 godzin, a w okresie zimowym nawet do 6 dni. Paczki należy ułożyć 
poziomo na paletach lub równych przekładkach. Nie zaleca się składowania paczek bezpośrednio 
na posadzce betonowej. Uszkodzone lub otwarte opakowania należy ponownie zamknąć. Paczki 
należy rozpakowywać bezpośrednio przed układaniem i od razu przystąpić do montażu. 
 
Montaż desek podłogowych rozpoczynamy dopiero po zakończeniu prac budowlanych i 
wykończeniowych. Pomieszczenie musi być suche oraz posiadać sprawny system wentylacyjny. 
Drzwi wewnętrzne należy zainstalować po zamontowaniu podłogi (chyba, że producent drzwi 
zaleca inaczej). Montaż rozpoczynamy od kontrolnego przeglądu wszystkich desek. Wszystkie 
widoczne wady powinny być zgłoszone do sprzedawcy, który wstępnie je zweryfikuje, a deski, na 
których je wykryto — odłożone na bok. Ewentualnie możemy przeznaczyć je na docięcia. 
 
 
Przed ułożeniem elementów podłogi INSPIRO należy sprawdzić, czy podłoże jest suche, 
wytrzymałe i równe. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów, uwzględniając warunki 
temperatury i wilgotności, należy sporządzić stosowny protokół. Wilgotność podłoża (jastrychu 
betonowego lub cementowego) powinna wynosić maksymalnie 2%, a przy ogrzewaniu 



 

podłogowym maksymalnie 1,8%. Wilgotność posadzki anhydrytowej powinna wynosić 
maksymalnie 0,5%, a przy ogrzewaniu podłogowym maksymalnie 0,3%. Pomiarów należy 
dokonywać metodą CM (karbidową) lub suszarkowo-wagową. Wytrzymałość posadzki powinna 
wynosić 2 N/mm2 ± 0,5 N/mm2. Posadzkę przed montażem zaleca się przeszlifować w celu 
eliminacji nierówności, a następnie dokładnie odkurzyć. Równą i wolną od spękań posadzkę należy 
zagruntować (wg. zaleceń producenta gruntu). Równość posadzki mierzymy łatą 2 m, a 
nierówności nie powinny przekraczać 2-3 mm od płaszczyzny. Wilgotność drewna przed 
położeniem podłogi powinna wynosić ok. 9% +/- 2%. 
 
 
3. MONTAŻ DESKI WARSTWOWEJ INSPIRO 
 
Podłoga warstwowa INSPIRO przeznaczona jest wyłącznie do klejenia do podłoża. Zanim 
przystąpimy do klejenia desek należy odczekać co najmniej 24 godziny po zagruntowaniu 
posadzki. Klej dobieramy do wielkości klejonych elementów wg fabrycznych zaleceń producenta. 
Do nakładania kleju służy szpachla zębata. Zabrudzenie elementów drewnianych klejem może 
skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem warstwy wierzchniej. Zaleca się stosowanie klejów 
poliuretanowych, syntetycznych, hybrydowych oraz silanowych. Klej powinien zajmować min. 70% 
powierzchni od spodu każdej deski. Klejenie powinno być realizowane przez wykwalifikowanych w 
tym zakresie fachowców. 

 
Nie zalecamy używania klejów dyspersyjnych. 

 
Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od ściany oraz stałych elementów 
konstrukcyjnych (np. filary, listwy ościeżnicowe). Zgodnie ze sztuką zalecane są szczeliny 
dylatacyjne nie węższe niż 15 mm. Należy również stosować odpowiednie kliny odległościowe. 
Powierzchnia podłogi nie powinna przekraczać 8 m szerokości i 20 m długości. W przeciwnym 
razie należy uwzględnić szczeliny dylatacyjne pomiędzy poszczególnymi powierzchniami (np. w 
przewężeniach drzwiowych). Po związaniu kleju usuwamy kliny odległościowe, a szczelinę 
dylatacyjną maskujemy listwą przypodłogową. 
 
 
4. EKSPLOATACJA 
 
Podłoga INSPIRO wykonana jest z drewna. Natomiast warstwa wierzchnia podłogi zabezpieczona 
jest za pomocą lakieru lub olejowosku, które ulegają naturalnemu zużyciu. Podczas eksploatacji 
m.in. stopniowo wyciera się lakier lub wymywa olejowosk. 
 
Dlatego, żeby jak najdłużej cieszyć się piękną i wytrzymałą podłogą należy przestrzegać kilku 
prostych zasad. Unikamy zalegania piasku, wody lub innych cieczy na powierzchni podłogi. 
Podłogi nie należy również przykrywać dywanikami, gdyż zalegający pod nimi piasek i inne 
zabrudzenia mogą ją porysować. Z tego samego powodu wszelkie meble oraz inne ciężkie 
przedmioty (stojące na podłodze) należy najpierw podkleić filcem. 
 
 
Pomimo tego, przesuwanie lub przeciąganie mebli (i innych ciężkich obiektów) bezpośrednio po 
powierzchni podłogi może skutkować jej trwałym uszkodzeniem. Do czyszczenia używamy 
odkurzacza wyposażonego w końcówkę / szczotkę / zamiatacz z miękkim włosiem do parkietów. 
Podłogę myjemy delikatnie zwilżonym mopem, aby nadmiernie nie zalać drewna. Do cyklicznej 
pielęgnacji podłóg INSPIRO zalecamy stosowanie profesjonalnych środków, które 
wyszczególniliśmy poniżej.  
 
 



 

5. PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH 
 
Podłoga lakierowana pokryta jest pięcioma warstwami specjalnego lakieru utwardzonego za 
pomocą promieni UV. Podłogę należy pielęgnować środkami firmy Saicos. Do bieżącej pielęgnacji 
należy stosować środek do czyszczenia podłóg lakierowanych Saicos 8101 Wash Care Ecoline. 
W zależności od intensywności użytkowania, co 3-6 miesięcy zaleca się okresową pielęgnację 
preparatem Saicos 8106 Refresher Ecoline. 
 
Do podłogi lakierowanej zalecamy produkty firmy Saicos: 

> Saicos 8101 Wash Care Ecoline - do codziennego mycia 
> Saicos 8106 Refresher Ecoline - bezbarwny koncentrat do regeneracji i pielęgnacji, który 

aplikujemy co 3-6 miesięcy (w zależności od stopnia zużycia) 
 
Kategorycznie zabrania się używania środków innych niż wskazane. 
 

 
6. PIELĘGNACJA PODŁÓG OLEJOWOSKOWANYCH 
 
Podłoga olejowoskowana została pokryta trzema warstwami, które utwardza się przy użyciu 
promieni UV. Do pielęgnacji podłóg wykończonych olejowoskiem UV należy używać preparatów 
firmy Osmo. Po zakończonym montażu podłogę należy zabezpieczyć preparatem Osmo 
Wachspflege 3029. Do codziennego mycia należy stosować preparat Osmo Wisch-Fix 8016. 
Podłogę czyścimy „na sucho” mopem z mikrofibry. Do mycia „na mokro” należy stosować 
koncentrat do czyszczenia podłóg olejowoskowanych Osmo Wisch-Fix 8016. 
 
Należy pamiętać, że naturalną cechą takich podłóg jest wydeptywanie się szlaków 
komunikacyjnych w najbardziej eksploatowanych miejscach, wycieranie się olejowosku oraz 
stopniowe wymywanie powłoki twardych wosków. Dlatego, w celu zachowania walorów 
estetycznych, jak i użytkowych podłogi, co 20 myć należy zabezpieczyć ją olejem pielęgnacyjnym 
do podłóg olejowoskowanych Osmo Wachsplflege 3029. 
 
Do podłogi olejowanej zalecamy produkty firmy Osmo: 

> Osmo Wisch-Fix 8016 - do codziennego mycia 
> Osmo Wachspflege Weiss 3087 - do czyszczenia i renowacji wosku podłóg barwionych na 

biało / bielonych 
> Osmo Wachspflege 3029 - do okazyjnego czyszczenia i renowacji podłóg wykończonych 

woskami twardymi olejnymi 
  

Kategorycznie zabrania się używania środków innych niż wskazane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
 
Przy układaniu deski warstwowej INSPIRO na ogrzewaniu podłogowym wodnym należy pamiętać, 
że temperatura posadzki nie może przekraczać 26°C. Przed ułożeniem parkietu należy upewnić 
się, że podłoże jest suche (wilgotność resztkowa jastrychu <1,8% cementowo-betonowy; <0,3 % 
anhydrytowy). 
 
Przed zamontowaniem podłogi należy bezwzględnie wykonać wygrzewanie posadzki, które należy 
potwierdzić sporządzeniem protokołu wygrzewania posadzki z ogrzewaniem podłogowym. 
Unikamy dywanów, ponieważ temperatura pod nimi ulega zwiększeniu. Niezależnie od gatunku 
drewna trzeba liczyć się z powstawaniem szczelin. Należy przestrzegać wytycznych producenta 
ogrzewania podłogowego. 
 
Podczas ogrzewania podłogowego drewno poddane jest wyższej temperaturze, a co za tym idzie 
obniża się wilgotność powietrza nad powierzchnią elementu. W związku z tym (w pomieszczeniach 
ogrzewanych podłogowo) należy używać nawilżaczy powietrza! 
 
  
8. WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA  
A UŻYTKOWANIE PODŁÓG DREWNIANYCH INSPIRO 
 
Drewno jest materiałem higroskopijnym, który wraz ze zmianą temperatury i wilgotności względnej 
powietrza — zmienia swoje wymiary i kształty. Reakcja drewna na zmiany tych parametrów 
skutkuje skurczem lub pęcznieniem elementów. Na powyższe zjawisko potocznie mówi się, że 
drewno „pracuje”. Dlatego też wyższa wilgotność względna powietrza może powodować 
pęcznienie drewna i grozić odkształceniem elementów, zwanych „łódkowaniem”. Kurczenie się 
drewna spowodowane niższą wilgotnością, może skutkować powstawaniem szczelin między 
elementami, pękaniem warstwy wierzchniej oraz uszkodzeniami mechanicznymi warstwy nośnej, 
co nie jest podstawą do reklamacji. 
 
Pomieszczenia, w których użytkowana będzie podłoga, powinny zostać wyposażone w: 

> termometr pokojowy 
> wilgotnościomierz (higrometr) 
> nawilżacz powietrza 

 
Pomieszczenia należy regularnie wietrzyć (z wyjątkiem okresu zimowego) i utrzymywać wilgotność 
względną powietrza w zakresie od 45% od 60%, przy temperaturze powietrza od 18°C do 24°C. 
W celu utrzymania optymalnej wilgotności względnej powietrza w okresie zimowym należy 
bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza. 
 
W razie pytań dotyczących montażu, eksploatacji lub pielęgnacji podłóg INSPIRO zapraszamy do 
kontaktu z naszymi przedstawicielami. 


