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domácí rozvod stejnosměrného elektrického proudu
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živý oheň na terase

O

renovace a poktádka parket
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35 Kč
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§TODOtE
Získejte í0 tašek
lepidel za í500 Kč!

:

Rozkládací pohovky
pro zdravé spaní
RADY A TIPY

o

Jak šetřit vodou
při 2alévání
O Montáž zábradIí
O Reklamace služeb
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Letní klobouk

oblázkovou broží

s
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lNTERlÉR
Park€ly můžeievzhlědem k tlóušťeé nášlapné
plochy
chy několikrát přebrou§it a znoyu natřít '
takže vypadají celá desetiletíjako nové;
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alujte staré parkety
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Jtlnozízavrhli klasické dřevěné pa]kety§ tím, že nemaiíneívyie
p]avidelně drátkovat a pa§tovat, jako to kdysiděláva|y babičky. Proto je
laděii zakryií kobeícem. llové si pořizuje také jen málokdo. Je to škoda,
p]otože pa]ketové vlysy v současno§ti představuií podlahu nenáíočnou na
údržbu, kterou snadno op]avíte a která vydržícelá desetiletíjako nová.
čemje rozdíI mezi parketami amoderními úcel,rsbvými dřevěnýnni podlahami? předevšímv konshrrkci a také
v pracrrosti poH ádl<y. Zatímca

mu

derní podlahy se skládají z několikavrstev
slepených k sobě, 6mž se zabrátítomu, aby
se dřevo loputilo ajinakpracovalo, klasiclcý
parketový vlys se skládá zjednoho kusu
ajde o hoblolarrý obdélní<ovýpřffez dřeva,
který má po celém svem obrrodu jednoduchý
zámek typu perudrážka a na jehož spodní
nepohledové sbaně se rracházejí podélné
zářezy. Resně daný roarrěr parkety není
sbanoveq záeá na jednotlivých výrobcích.
Spíišnež délku a šířku se doporučuje sledovat
tloušfl<u jednotlirrých vlysů. Ta se u domácích dŤwin pohybuje zpravidla meň 20 až 22
milimebry, pokud bysbe se rozhodli pro vjaoblcy z exotidcých dievin, buďou mít tloušflru

těsně pod dva centimetry. Přitom pravě na

tloušťce vlysu

zalú,, kolilrátbudete moci

podlahu pfubrcusit a tedy i jaká bude její

ávobrost

0ptavyšktábanců
Nejčastějšíopravou parketových podlah je
odstrarrění škrábanců, které se na dřevě
i přes wstvu laku nebovosku po několik
letech pouávání objevr. ŘeSeníje aspoň
na prr.rú pohled jednoduché: podlahu

i]i:

přebrousit. Máte dvě možnosti - buď ruční od nejhr-ubšrho po nejjemnější. Pokud
byste přešli z hrrrbého hned najemný je to
broušení, kteréje pracné a ždlouhavé,
chyba, protože vám zůstanou na podlaze
nebo broušení strojové. To však vyžaduje
patrné rýhy po hlubokém broušení, které
urótou zručnost, abyste si parkety naopak
jemný brusný papír nezatrlaďí,
nepoškodili. Je proto dobré si práci se
Začněte proto brusným papírem zmito§ti
strojem napřed vyzkoušet naneásto nebo
P36 nebo 40, kdy z parket odsfuaníte pevné
mít k ruce zkušeného rá ďce. . F.ÁZF,
BROUŠENÍAť už se rozhodnete pro ruč- neástoty, starý lak a slwrrry na dievě. Pokud
je podlraha opravdu hodně zrričená, doponí, nebo strojové broušeni,plah, že byste
postupně
papír
používat
ručuje se dokonce papír zrnitostinL,Pro
vždy měli
brusný
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střednípřebroušení se pouám zn.ito§t 60 až
Vtéto trzi odstraňujete stopypo hrubem
broušení a rýhy zarrechané bruskou při
jejírn spouštění. Následqje jemné broušení
smirkovým papírem znitosti P100 nebo
í20 (záIežínatom, zda používáte lak na
bráá rozpoušt&lla, nebo,,.ody), kdy se povrclr
lyhladí, odsbaní se povstalávlákna aparkety se připravírra lakování. Platítaké,žE
byste měli dodržovat správný směrbroušení.
80.

U hrubeho smirkového papíru je to ú}rlopffčněk dřevnímvlákrům apří&rě k dopadu
wětlq u středníro ajemného pakle směru
dopadajícího světla,

. rÁm TťffiLENÍ Mezi jednottivjmni
se doporučuje podlahu přehn+
abpbe zalryli větší poškození, a takéji

broŇeními

li!

důHadně vyluxolat, případně seřít vlhkým

try, což je vlashrě h]avně vrstva laku a pouze

minimum dřeva. U hodně poškozených podlah muže být úběr ři až čfiři milimefuy. Na
závěr podlahu ošetřete ochrannými nátěrem

- nanášejí se zpmvidla ři vrstvy laku, meá
nimž se povrch vždy pfubrrirrsí.

Jak na vnajícíparkety?
Dašírn čas6/m prrrblémem, s nímžse
mužete u parket setkat, je houpajícíse nebo
vrzajíď podla}ra, V takovýchto případech je
renovace sloátěj§ a pracrrější. Zpravidla se
to stává u starých domů s dievěnými shrrpy
s takntaolým záHopem, rra kterém jsou rra
prknech přibité Hasické masiwí parkety*
vrysy. neSeni bYva jediné - podlahu rozebrat,
parketyočíslovat a oóstit podklad zperrnit
a vyrovnat. Zpravidla se k tomu pouávají

hadrem, aby došlo k odshanění prachu

OSB desky, ananě sepakparketycelo

anďisbot.

plošně pňlepí. Následuje opet pfubroušení
a lakovaníjako u l€novace.

Tento postup bysbe měli opakovat áruba po
deseti až dvaceti letech, kdy si paíkeý žádají
většírenovaci. I(olik materiálu obrr:usíte, to
záleňnajeJicbstavu a na míře jejich poško
zaní, Zpraudlato bjvá jeden až dva milime-

Podkladje potřeba připravit tak, aby byl kompaktní
a aby nepraskal. Pokud používáte podkladnídesky,
musí být pevně připevněné k podkladu. Pod parkety
se připouštějí nerovnosti základu maximálně 0,2
centimetřu na běžný metljinakje nutné podklad
srovnat nivelačnístěrkou. Také se doporučuje podklad napenetrovat, ale to záleží na použitém lepidle.

Pokládka pa*et krok la k]okem

Parkety se poHádají dvěma zpusoby, a to
přibi|ením nebo lepením. Prrrrí variarrta
se už moc nedoporuá4ie, protože některe
hieby, kbrými se vlysypřibijejípřes pero
k podHadu, se mohou časem povolit a po-

dlahamtĚe začítvrzató Hapat. Většinou
varianta pouává pi{ ásteórém
resbarrrování sbaré podlrat5rtam, kde nelze
podlahu lepit. I\[nohem jistějšía pouávanějšímetodouje celoplošré lepení, kberé
vém zaru6 n$delší ávohrost parket,
,Pokud si někdo novou parketovou
podlahu pořizuLje, zpravidla volí dubové vlysy velikosti 400 x 70 milimetru
v tloušťce 21 miiimetru a pokládá je na
se tato

cihlovou nepravidelnou vazbu, Běžné
celoplošné lepení k podHaďa," Ťfl<á
Miroslav Kubíčekz podlahového studia
Likor, které renovaci a pokládku parket
nabízí,a dodává, že lepením jsou parkety
permě spojeny s podkladem, nemají
žádnou možnost pohybu a nehroň, že fu
se začaly houp at čivrzat. Postup pak

je

Pokud uvažujete o pořízeníparkď, měli

vypadátakto:

bysbe vždy dodržovat doporučený postup.

(ma), foto alchiv firem Likor a parkety-eshop.cz

Parketové vlysy se lepí na podklad celoplošně,
jen na vás záleží,dojakého vzoru je položíte,zda
zvolíte klasický stromeček, nebo vzor tabulkový,
pletený, palubkový či jiný. Po obvodu místnosti je
nutné dodržet dilatačníspáru minimálně'l5 mm.

Po položenía před následným broušenímpodlahu řádně očistěte. Broušeníprovádějte nejlépe
pásouým brousicím strojem a nezapomeňte

dodržovat správný směr brusu - u hrubého brusného papíru toje úhlopříčněk dřevním vláknům
a příčně k dopadu světla, u středního a jemného
papíru ve směru dopadajícího světla.

]

Pozornost věnujte i celoplošnému tmelení. Tmelicí
hmotu si Vyřobíte tak, že jemný brusný prach
smícháte s pojivem na řídkou kaši. Vlysy se celoplošně přetmelí nerezovou stěrkou. Přetmelená
plocha nesmí vykazovat žádné spáry, póry ve
dřevě musejí být zacelené.
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Na přetmelenou, vybroušenou a řádně očištěnou

plochu se nanese, ideálně válečkem, základovtý lak.
Po zaschnutí základu se aplikuje prvnívrstva wchní.ho laku. Pojeho zaschnutí podlahu lehce přebruste
mřížkou, plochu opět řádně očistěte a naneste další
jednu nebo dvě vrstvy vřchního laku.

Pffi&

Po pěti až sedmi dnech je lak natolikvyzrálý, že
po něm můžete nejen chodit, ale také můžete
podlahu olištovat, abyste zakřyli dilatačníspáry
u stěny. Pak stačínastěhovat nábytek, a máte na
léta hotovo!

