Wies∏aw Borkowicz
z´stotliwoÊç napraw oraz ich zakres
wynika z szybkoÊci zu˝ycia, a ta
z kolei bezpoÊrednio zale˝y od:
● rodzaju nawierzchni i jej jakoÊci,
● intensywnoÊci u˝ytkowania,
● stosowania si´ do zaleceƒ producenta co
do sposobu u˝ytkowania i utrzymania,
● jakoÊci zabezpieczenia przed wnoszeniem zanieczyszczeƒ,
● codziennej i okresowej piel´gnacji.
Dobór nawierzchni powinien byç uzale˝niony od rodzaju sportu, wieku çwiczàcych, przeznaczenia hali sportowej –
czy jest to obiekt dedykowany jednej
dyscyplinie sportu, czy wielofunkcyjny.
Dostarczenie dok∏adnej instrukcji piel´gnacji, konserwacji i renowacji jest jednym z podstawowych obowiàzków dostawcy. Przestrzeganie zaleceƒ producenta mo˝e przed∏u˝yç okres u˝ytkowania
nawierzchni bez koniecznej renowacji
nawet o kilka lat. Muszà wi´c one byç
znane i stosowane przez
u˝ytkowników. Systematyczne
przeglàdy
nawierzchni i natychmiastowe eliminowanie przyczyn
i skutków uszkodzeƒ równie˝ zmniejsza nak∏ady finansowe na remonty.

C

cz´Êç I
Poni˝ej zajmiemy si´ renowacjà nawierzchni drewnianych lub drewnopochodnych.

Zagro˝enie bezpieczeƒstwa
Parkiety sportowe wykonywane sà
przede wszystkim jako nawierzchnie powierzchniowo-elastyczne. Najcz´Êciej
spotykanymi przejawami zu˝ycia sà:
wytarcie lakieru i linii boisk, rysy, przebarwienia, p´kni´cia klepek, ∏ódeczkowanie i ruchomoÊç klepek, rozsychanie
si´ parkietu, wychodzenie gwoêdzi, pogorszenie równoÊci i elastycznoÊci pod∏ogi oraz zapadanie parkietu.
Ka˝de z powy˝szych uszkodzeƒ utrudnia u˝ytkowanie lub wr´cz zagra˝a bezpieczeƒstwu u˝ytkowników.

Prawid∏owe u˝ytkowanie
Zu˝ycie lakieru i rysy na parkiecie z klepek z litego drewna wynikajà z normalne-
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go u˝ytkowania, jednak dba∏oÊç o czystoÊç
– system ∏apaczy piasku i wycieraczek –
oraz prawid∏owe przemieszczanie sprz´tu
sportowego i jego u˝ytkowanie mogà
znacznie przed∏u˝yç okres u˝ytkowania.
Uszkodzenia takie naprawia si´ poprzez
cyklinowanie i lakierowanie. Stosunkowo
gruba (ok. 9 mm) warstwa u˝ytkowa klepki pozwala na kilkukrotne zabiegi tego typu, gwarantujàc trwa∏oÊç parkietu do
dwudziestu-trzydziestu lat. Nale˝y jednak
zadbaç, by zastosowany lakier by∏ wyprodukowany specjalnie do celów sportowych, gdy˝ musi mieç odpowiedni poÊlizg, odbicie Êwiat∏a rozproszonego, elastycznoÊç i trwa∏oÊç. Nanosi si´ go w kilku warstwach, pami´tajàc, ˝e linie boisk
powinny byç przykryte ostatnià bezbarwnà warstwà lakieru.
Zastosowanie w salach sportowych lakierów ogólnou˝ytkowych mo˝e spowodowaç z jednej strony zwi´kszenie iloÊci

Uszkodzenia legarów
W przypadku uszkodzenia systemu legarowania przejawiajàcego si´ powstaniem zapadlisk cz´sto musimy zdemontowaç ca∏à
pod∏og´ i odbudowaç jà na nowo. Powodem
sà wygi´cia, z∏amania i przegnicia legarów
lub listew wynikajàce z zastosowania niew∏aÊciwego materia∏u lub jego zawilgocenia
i braku zabezpieczenia przed grzybami.
W przypadku usuwania ca∏ego systemu
nale˝y przy okazji zbadaç, czy i w jaki sposób wilgoç przedostaje si´ pod pod∏og´,
a nast´pnie usunàç przyczyn´. Prawid∏owo zabezpieczona pod∏oga winna byç zaizolowana poziomo, a Êciany zaizolowane
od zewnàtrz. Dobrze jest równie˝ na beton
po∏o˝yç foli´ izolacyjnà.
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bolesnych upadków i kontuzji, a z drugiej
koniecznoÊç cz´stszej renowacji.
W przypadku paneli drewnopochodnych, lakierowanych w fabryce podczas
procesu produkcyjnego, mimo mniejszej
gruboÊci trwa∏oÊç lakieru mo˝e byç wi´ksza
ni˝ w przypadku parkietów lakierowanych
na hali, cz´Êciej jednak zachodzi koniecznoÊç odnawiania linii boisk, gdy˝ nie sà one
zabezpieczone dodatkowà warstwà lakieru.
Cyklinowanie nawierzchni powoduje
usuni´cie fabrycznie na∏o˝onego materia∏u i koniecznoÊç tradycyjnego lakierowania. W przypadku paneli, które majà warstw´ u˝ytkowà z litego drewna, mo˝na je
tà metodà odnawiaç, jednak stosunkowo
cienka warstwa (3-4 mm) drewna nie pozwala na wielokrotnà renowacj´.
RuchomoÊç i wypadanie klepek mo˝na
wyeliminowaç, przek∏adajàc parkiet, jednoczeÊnie nale˝y nawierzchni´ cyklinowaç i lakierowaç.

Cz´sto pod pod∏ogà hali sportowej umieszczano kana∏y z rurami CO – jest to miejsce,
w którym dochodzi do uszkodzenia nawierzchni, nale˝y je w miar´ mo˝liwoÊci
usunàç, a cieplik dostarczaç innà metodà.
Innym problemem jest wysokoÊç parkietu nad pod∏o˝em. Obecnie systemy
pod∏óg drewnianych majà wysokoÊç pomi´dzy 7 a 12 cm, przed laty standardowo
pod∏ogi legarowane mia∏y ok. 18 cm wysokoÊci, a legary uk∏adane by∏y na klockach lub ceg∏ach. W sumie ca∏y system
mia∏ ok. 30-40 cm wysokoÊci, znane sà
przypadki wysokoÊci nawet do 100 cm.
Przy wymienianiu ca∏ego systemu ró˝nic´ poziomów nale˝y zredukowaç, wype∏nienie tak olbrzymich przestrzeni jest
jednak bardzo drogie i wymaga du˝ych
nak∏adów pracy. W razie mo˝liwoÊci wykorzystuje si´ wi´c istniejàce legary, wymieniajàc tylko uszkodzone elementy.
Zdj´cia: archiwum autora
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Cztery typy nawierzchni
Obecnie w obiektach zamkni´tych stosowane sà
cztery g∏ówne typy nawierzchni sportowych:
● parkiety drewniane
i drewnopochodne,
● bezspoinowe nawierzchnie poliuretanowe,
● nawierzchnie z polichlorku winylu (PCV),
● nawierzchnie z linoleum.
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