podlahy

PODLAHA

V NOVÉM SVĚTLE

To, v jaké je podlaha kondici, dělá v interiéru hodně. Je přitom škoda vše
zakrývat či nahrazovat plovoucím laminátem. Renovovat často jde nejen
dřevo, ale i PVC či korek. Interiér zkrásní, ale zachová si atmosféru starých
časů. Jindy však nic nepomůže a krytina se musí vyměnit za novou.

R

ozvrzaná stará prkna, vypadávající parkety, zašlé lino, stará
dlažba či prastarý lepený koberec. Co z toho se dá renovovat
a jak a co nahradit moderními
materiály? Na místě je nejprve se poradit
s odborníkem. „Třeba staré dřevěné podlahy mají ve skladbě škvárový podsyp, který
je nevyhovující. Nebo staré dlažby bývají lepeny na ne příliš soudržný podklad,“ varuje
architekt Patrik Tichý. Podle něj je optimální před rozhodnutím, co s podlahou, udělat
sondy na několika místech. Tím se přesně
zjistí skladba a kvalita materiálů a podle
toho se volí optimální postup a povrch.
Renovace podlahy se vyplatí vždy, když
je podchycená ve správnou chvíli. Ušetříte
tak peníze i čas. „Vyplatí se, pokud podlaha
není příliš poškrábaná, otlučená, zdeformovaná a pokud ji chcete zachovat. Je-li podlaha
poničená, roztrhaná, vyšlapaná nebo politá
neodstranitelnou tekutinou, je čas na výmě-
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nu,“ doporučuje Josef Voborník, technický
poradce ﬁrmy Supellex a provozovatel webu
videopodlahy.cz.
Odstranit starou podlahu, tedy vytrhat
parkety, odlepit staré lino či vytlouct dlaždice, můžete sami. Není k tomu potřeba odbornou způsobilost a ušetříte. Když to necháte
na odborné ﬁrmě, počítejte s hodinovou sazbou od 250 do 300 korun. V obou případech
pak něco stojí likvidace na skládce, kam se
všechny nechtěné podlahy mají odvážet.
Do popelnice v žádném případě nepatří.

PVC OŽIVÍ NOVÁ VRSTVA

Nejčastěji se k renovacím přistupuje v případě dřevěné podlahy, ať v podobě parket,
nebo prken. „Renovovat se mohou ale i podlahy korkové, z PVC a CV (měkčené varianty
PVC), stejně jako přírodní linoleum i epoxidové podlahy,“ říká odborník Josef Voborník. Renovace se přitom dá rozdělit do tří
stupňů – povrchová, střední a hloubková.

Když starší PVC po letech ztratilo svůj hedvábný vzhled, jednoduchým zásahem to lze
změnit. Tedy povrchovou úpravou. „Podlahu
ﬁrma vyčistí a nanese novou polyuretanovou
ochrannou vrstvu. Takto renovované podlahy získají větší odolnost, jsou čisté a mají
příjemný vzhled. Můžete vybírat z různých
povrchů – lesklých, polomatných a matných,“ vysvětluje Voborník. Tato povrchová
renovace se dá aplikovat dnes již na většinu
PVC, CV podlah, na linoleum i vinyl. Cena se
pohybuje od 70 do 120Kč za metr čtvereční
podle znečistění a zvolené zátěže polyuretanové ochrany.
Do povrchové renovace lze zahrnout i olejování dřevěných podlah. Dřevo se umyje
vhodným čističem, znovu napustí olejem
a zaleští. „Tuto renovaci sami bez zkušeností
a strojů nezvládnete, proto si vyberte podle
referencí vhodnou ﬁrmu,“ radí Josef Voborník. Cena je 120 až 200 korun za metr čtvereční podle znečistění a použitého oleje.

