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POŠKRÁBANÝ LAK SE MUSÍ
ZBROUSIT A OBNOVIT
Máte-li doma dřevěnou nebo korkovou pod-
lahu s povrchovou úpravou v laku, která je
poškrábaná a nevypadá už dobře, čeká vás
střední renovace. Používá se, je-li lak zašlý,
ale ještě se povrch neprošlapal ani neodřel
až na dřevo.

Při renovaci se provede takzvaný mezi-
brus, při kterém se ještě nebrousí dřevo, ale
pouze lak, a to jemnou mřížkou nebo brus-
ným papírem. Pak se nanesou dvě vrstvy no-
vého laku.Tím prodloužíte životnost podlahy
o minimálně dalších 15 let. „Vhodnost a vý-
běr laku nechte raději na podlaháři. On za to
ponese záruky. Špatně zvolený lak se začne
odlupovat,“ radí Voborník. Zaplatíte od 200
do 270 korun za metr čtvereční podle zvolené
zátěže laku.

Broušení, tmelení a nové lakování se po-
užívá i u parket (více v rámečku na str. 48).
Časově je jedno, jestli se brousí jeden metr
čtvereční, nebo padesát. Kvůli techno-
logickým přestávkám mezi tmelením
a lakováním to vyjde stejně. „Naopak
při menších zakázkách, například
chodby o rozměru deset metrů čtve-
rečních, kde jsou sedmery dveře, je
nutné počítat s příplatkem přibližně
20 procent. Je to mnohem náročnější
než vybrousit rovnou padesátimetro-
vou plochu,“ uvádí zkušenosti z praxe
Josef Voborník.

ZČERNALÉ DŘEVO CHCE
RADIKÁLNÍ ZÁSAH
Jestli je dřevěná podlaha prošlapaná
až na dřevo, pak je nutná opravdu
velká, hloubková renovace, která si
už žádá zásah odborné firmy. „Při
hloubkové renovaci se používají těž-
ké a drahé brusky. Takový set brusek
se pohybuje v ceně auta nižší střed-
ní třídy a brusky se musí i jako auto
servisovat. K takovému vybavení je
zapotřebí člověk, který ho umí ob-
sluhovat, a věřte, léta trvá se to nau-
čit,“ vysvětluje Josef Voborník. Cena
se hodně liší, pohybuje se v rozmezí
od 450 do 700 korun za metr čtve-
reční.

Ovšem když narazíte na stará
prkna, která jsou začernalá

STARÁ
PODLAHA
Z PVC se
renovuje
nanesením
nové
polyuretanové
ochranné
vrstvy.
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Josef Voborník,
podlahářský videoweb
www.videopodlahy.cz

„Podle vybavení
podlaháře
si dokážete
udělat obrázek
o tom, zda máte
před sebou
profesionála,
nebo člověka,
který to dělá jen
po sobotách. Pro
správné položení
jakékoliv podlahy
je potřeba být
slušně vybaven.“
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*Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy
přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
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