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1. Zamawianie 

1.1. Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze i zamawianiu paneli wewnętrznych? 

  

Typy drewna. 

 

Oferujemy panele wykonane ze świerku (Picea Abies) i sosny (Pinus sylvestris). Przy 

wyborze paneli należy wziąć po uwagę gatunek drewna z uwagi na różne cechy 

świerka i sosny. 

Drewno sosnowe jest ciemniejsze, czerwonawe, a z czasem w wyniku promieniowania 

UV staje się jeszcze ciemniejsze. Można to zrekompensować poprzez wykończenie 

powierzchni zawierające ochronę przed promieniowaniem UV, ale nie da się tego 

zjawiska wyeliminować. Ponieważ czerwonawy odcień drewna twardzieli i bieli 

podkorowej jest jaśniejszy, drewno sosnowe charakteryzuje się wielokolorowością i 

naprzemiennością czerwono-żółtego wzoru. Ilość sęków jest mniejsza niż w przypadku 

świerku, ale sęki mają większą średnicę i często występują w kolorze czarnym oraz sęki z 

pierścieniami z kory. Całe czarne sęki i sęki z pierścieniami z kory są nieuniknione w 

drewnie litym sosnowym i nie są uważane za wady, jedynie otwory pozostałe po sękach 

lub sęki martwe uznawane są za wady. Sosna pasuje w swojej naturalnej formie (lub 

polakierowana lakierem niebarwionym) lub z białym półprzezroczystym wykończeniem 

do większych lub jasnych przestrzeni, gdzie ciemny odcień nie powoduje uciążliwego 

efektu. Sosna nadaje się również do malowania farbą wierzchnią, ponieważ sęki sosnowe 

są mniej gęste i nie pękają podczas suszenia i późniejszej obróbki. W konsekwencji, po 

malowaniu farbą pokrywającą, okładzina sosnowa ma znacznie mniej widocznych wad 

powierzchni. 

Drewno świerkowe ma jaśniejszą barwę i zachowuje swój kolor przez dłuższy czas, 

żółknąc tylko nieznacznie (można tego uniknąć stosując środki wykończeniowe 

powierzchni z ochroną przed promieniowaniem UV). Świerk ma więcej sęków niż sosna, 

ale one są neutralnej barwy, bardzo małe lub niemal nie występują. Zdarzają się także 

sęki bardzo małego rozmiaru (sęki perełkowe) i sęki z pierścieniem z kory. Świerk jako 

drewno jasne w formie naturalnej (lub lakierowany lakierem bezbarwnym) lub z białą, 

półprzezroczystą powierzchnią dobrze sprawdza się w małych lub słabo oświetlonych 

przestrzeniach. Okładziny świerkowe nie nadają się do malowania farbami kryjącymi, 

ponieważ pęknięcia sęków powiększają się wizualnie jeszcze bardziej pod farbą kryjącą. 
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Profile 

 

Kształt lub profile zamawianych okładzin należy wybierać w oparciu o architekturę i 

zastosowanie. 

Okładziny mogą być montowane na suficie, na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej 

lub mogą pokrywać 1/2 wysokości ściany tzw. pół-panelem. Okładziną można 

przykładowo pokryć jedną ścianę w pomieszczeniu, aby nadać wnętrzu akcent. 

Jeśli użytkownik chce uzyskać efekt neutralności i stonowania, można zamówić 

okładzinę wewnętrzną z ściętymi krawędziami, a po zamontowaniu dwóch płyt 

pozostanie między nimi małe wgłębienie. Taki profil można lakierować lub pomalować 

na biało. Neutralne dekoracje pasują do bardzo wielu wnętrz. 

Na przykład, w przypadku saun dobrze sprawdza się profil tzw. profil STP z 

zaokrąglonymi krawędziami, gdzie znajduje mała szczelina około 8-10 mm, co ułatwia 

czyszczenie paneli. 

 

Sugerowane grubości i szerokości 

 

Im grubszy jest panel wewnętrzny, tym rygory odnośnie poziomu wilgotności są 

spójniejsze 

(zmiany objętości spowodowane przez wilgoć są mniejsze). Stąd, powierzchnie 

wykończone grubszymi i okładzinami są stabilniejsze. 

Zgodnie z normami skandynawskimi sugerowana minimalna grubość okładziny 

wewnętrznej (zwłaszcza w wilgotnych środowiskach) wynosi 14-15mm. Można również 

zastosować cieńszą, popularną i tańszą okładzinę 9mm - 12mm, ale należy wziąć pod 

uwagę możliwe zwiększone ryzyko wystąpienia problemów spowodowanych częstszymi 

i większymi zmianami objętości (pęknięcia, uszkodzenia lakieru i farby itp.) 

Oferujemy okładziny o szerokości 96mm i 121mm, niektóre produkty można zamówić w 

szerokościach 146mm i 238mm. Zaletą węższej deski jest mniejsze ryzyko zginania i 

pękania podczas pracy. Im szersza deska, tym większe ryzyko jej wygięcia i 

rozszczepienia po montażu spowodowane zmianami temperatury otoczenia. Ryzyko 

wyginania i rozszczepiania się jest również bardzo niskie w przypadku szerokiej 

okładziny, która jest klejona z kilku płyt laminowanych (238 mm).  

 

Jak obliczyć koszt materiału? 

 

W zależności od charakterystyki architektonicznej budynku, koszt materiału można 

obliczyć na dwa sposoby. Najprostszym sposobem jest obliczenie powierzchni brutto 
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przestrzeni wewnętrznej bez odejmowania wykrojów i odpowiednie zamówienie 

okładziny. 

Jeśli budynek posiada dużo okien lub drzwi, można również obliczyć powierzchnię netto 

przestrzeni wewnętrznej (odjęte okna i drzwi) oraz przy zamawianiu dodanie 

„zapasowej” przestrzeni do powierzchni netto w ilości co najmniej 5% a najlepiej 10%. 

Przy cięciu i montażu okładzin dojdzie do znacznych strat, które należy wziąć pod uwagę 

przy składaniu zamówienia, ponieważ późniejsze nabycie dodatkowej ilości jest 

kłopotliwe zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego (zwłaszcza dla producenta 

okładzin malowanych przemysłowo). 

Uwaga: Przy obliczaniu kosztów materiałowych należy zwrócić uwagę na szerokość 

krycia okładziny. 

  

1.2. Wykończone panele wewnętrzne  

 

Dlaczego zamawiać? - zalety i wady. Z jakich kolorów i odcieni możesz wybierać? 

Na co zwracać uwagę przy zamawianiu? Dlaczego zamawiać? - zalety i wady. 

 

Jakość - produkcja okładzin malowanych przemysłowo odbywa się wewnątrz 

pomieszczeń, w tym celu stworzono konieczne, bezpyłowe środowisko o stałej 

temperaturze i wilgotności. Materiały wykończeniowe nakładane są na powierzchnię 

zgodnie z instrukcjami producenta zawsze w dwóch warstwach wierzchnich o podanej 

grubości warstw, przy użyciu systemów wykończenia powierzchni zatwierdzonych przez 

producentów lakieru. Gwarantuje to wysoką jakość i trwałe rezultaty końcowe oraz 

wysoki poziom żywotności. 

W trakcie wykańczania przemysłowego okładziny wykonuje się również piaskowanie 

między dwoma warstwami, co zapewnia lepszą jakość i gładkość powierzchni. 

 

Cena 

 

Cenowo, malowane przemysłowo okładziny są tańsze niż ręcznie ponieważ producenci 

stosują farby przemysłowe, które ze względu na duże nabywane ilości są dużo tańsze niż 

farby kupowane indywidualnie, a koszty jednostkowe robocizny są znacznie niższe ze 

względu na sprawną i zmechanizowaną produkcję (automatyczne linie produkcyjne do 

malowania). 

Za wadę można uznać optymalną ilość lakieru w warunkach przemysłowych. W 

malowaniu przemysłowym, ekonomicznie uzasadniona ilość wynosi ok. 50 do 100m2 

malowania jednym odcieniem koloru. Poniżej tej ilości, malowanie przemysłowe dla 
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producenta jest nieuzasadnione ekonomicznie i kłopotliwe, w związku z tym cena jest 

wyższa. 

Czasy wykonania malowania przemysłowego wynoszą zazwyczaj do 14 dni, co nie jest 

wadą w porównaniu do samodzielnego malowania. Wykonując malowanie samodzielnie, 

trzeba zdobyć materiał, farby i narzędzia, przygotować pracę i utrzymywać deskę na 

sucho między kolejnymi warstwami, w związku z powyższym okładzina może nie zostać 

ukończona szybciej. 

Porównując, główną wadą przygotowania desek samodzielnie, oprócz ceny (wliczając w 

cenę koszty czasu) jest to, że samodzielne malowanie na miejscu nie gwarantuje 

uzyskania jednolitej warstwy lub jej prawidłowego wyschnięcia. 

 

Z jakich kolorów i odcieni możesz wybierać? 

 

Do malowania używamy profesjonalnych wodnych farb do wnętrz i farb zewnętrznych 

fińskiego producenta Teknos OY z ponad 5 -letnim doświadczeniem w produkcji farb. 

Względem wykończeń nieprzeźroczystych używamy farby akrylowej Teknos Aquacoat 

2650 semigloss, na bazie wody. Oprócz odcieni z karty kolorów Teknos można wybierać 

z każdej innej znanej karty kolorów (RAL, NCS, Tikkurila, Caparoli, itp.) 

Do pół-przezroczystego wykończenia używamy lakieru na bazie alkidakrylu Teknos 

Aqua Primer, w tym substancji przeciw-grzybiczych i przeciw-pleśniowych. Lakier nie 

wymaga wcześniejszego   

 

zagruntowania i jest nakładany bezpośrednio na panel zgodnie z życzeniem klienta albo 

w jednej lub dwóch warstwach (kolor o najwyższym podobieństwie do karty kolorów 

uzyskuje się poprzez dwie warstwy). Istnieje również możliwość zamówienia produktów 

lakierowanych. Powierzchnie lakierowane są bardziej odporne na zużycie, łatwiejsze do 

czyszczenia a sam lakier zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, 

pleśnią i grzybami. Produkty lakierowane można zamawiać w lekko błyszczącej 

przezroczystej powłoce lub jako lakier barwiony odcieniami wybieranymi z wzorów 

kolorystycznych. Do lakierowania używamy lakieru Teknos Teknocoat Aqua - 2550-02. 

 

Na co zwracać uwagę przy zamawianiu? (w uzupełnieniu do tego, co wskazano w 

pkt. 1.1)  

 

Wybieraj kolory ostrożnie i uważnie. Należy pamiętać, że odcień koloru w karcie 

kolorów zawsze będzie się różnił od wyniku końcowego mniejszym lub większym 

stopniu, ponieważ karta kolorów jest drukowana kolorem na kawałku papieru, a zatem jej 

stopień połysku i właściwości załamania światła będą się różnić od rzeczywistej farby 
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naniesionej na prawdziwy kawałek drewna. Tak więc, jeśli masz wątpliwości co do 

wybranego koloru lub chcesz uzyskać 100% pewności, zamów ten sam kolor z 

prawdziwą farbą na prawdziwym drewnie. Ryzyko otrzymania odcienia innego niż 

pożądany jest większe, gdy wybrany kolor nie pochodzi z katalogu farb producenta 

(Teknos). 

W razie wątpliwości co do wybranego koloru lub pomiędzy dwoma odcieniami kolorów 

można zamówić również wykończenie jednowarstwowe. W razie konieczności można 

poprawić odcień inną warstwą po montażu na ścianie (łatwiej przyciemnić, rozjaśnienie 

jest trudniejsze). 
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2. Warunki dot. transportu i składowania 

2.1. Transport 

Produkty Puidukody pakowane są w opakowania przeznaczone do bocznego załadunku 

wózkiem widłowym. Przy załadunku od tyłu istnieje duże ryzyko uszkodzenia opakowań 

i towarów. Podczas transportu towarów w oryginalnym opakowaniu Puidukoda należy 

użyć wózka widłowego, aby zapobiec uszkodzeniom produktów. W przypadku 

załadunku towarów za pomocą dźwigu z zawiesiami należy zastosować specjalny zestaw 

przeznaczony do podnoszenia pakietów drewnianych. W przypadku podnoszenia za 

pomocą zawiesi, między zawiesiem a pakietem należy umieścić sztywne pręty metalowe 

lub drewniane podkłady kolejowe. Ma to na celu uniknięcie naprężeń w narożnikach 

opakowania i uszkodzenia opakowania, w szczególności załamaniom w wyniku 

nadmiernego nacisku wywieranego przez pętle. Chociaż oryginalne opakowanie jest 

pokryte folią odporną na warunki atmosferyczne, należy stosować pojazd z zamkniętym 

przedziałem załadunkowym. Im więcej przedmiotów jest obsługiwanych za pomocą 

urządzeń dźwigowych i transportowanych przed ostatecznym montażem, tym większe 

jest ryzyko uszkodzenia podczas transportu. 

 

2.2. Przechowywanie/składowanie 

 

Przed składowaniem na placu budowy należy sprawdzić, czy plastikowa osłona 

opakowania nie posiada otworów lub innych uszkodzeń, które mogą wystąpić podczas 

załadunku lub transportu. Jeśli osłona jest uszkodzona, należy ją naprawić lub wymienić. 

W przypadku przechowywania produktu na zewnątrz (poza budynkami), osłona z 

tworzywa sztucznego musi zakrywać górną część opakowania i wszystkie cztery strony, 

aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do opakowania z góry i z boków oraz, aby 

chronić materiał przed promieniowaniem UV. 

Pod pakietem należy pozostawić skuteczną szczelinę wentylacyjną wykorzystując np. 

podkłady. Materiał nie może mieć bezpośredniego kontaktu z podłożem, zalecana 

szczelina wentylacyjna powinna wynosić około 150mm 

Folia termo-kurczliwa Puidukoda jest mikro-perforowana w celu zapewnienia 

optymalnego reżimu wilgotności opakowanych nią pakietów. Folia termo-kurczliwa 

Puidukoda nie  jest wodoodporna i opakowania, które są przechowywane na zewnątrz 

muszą być zawsze zabezpieczone plastikową osłoną. Jeżeli w pakiecie owiniętym folią 

termo-kurczliwą Puidukoda widoczne są ślady wilgoci, należy natychmiast otworzyć 
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opakowanie z tworzywa sztucznego, aby upewnić się, że zapewniono stosowną 

wentylację, co umożliwia unikanie zagrzybienia i pleśni. 

W celu unikania wysychania lub nadmiernej wilgotności produktu skutkujących 

pękaniem i zmianą objętości po montażu (pęknięcia, wyginanie, suche spękania między 

deskami), wilgotność i temperatura paneli wewnętrznych muszą być dostosowane do 

wilgotności i temperatury pomieszczenia przed montażem. Przed montażem okładzina 

musi stać w pomieszczeniu, w którym materiał ma zostać zamontowany przez co 

najmniej dwa tygodnie, a więc przed montażem musi „ przyzwyczaić się” do klimatu 

wewnętrznego. Wilgotność okładziny wewnętrznej podczas produkcji wynosi 16% (+/- 

2%), natomiast w ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych wilgotność zazwyczaj 

wynosi 6-7%. 
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3. Instalacja 

3.1 Wentylacja - listwy - grubość listwy 

Przy montażu okładziny pod uwagę należy wziąć poziom wilgoci w pomieszczeniu, 
wilgoć emitowaną przez ścianę i wentylację w pomieszczeniu. Ponadto należy wziąć pod 
uwagę rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest ściana oraz gładkość powierzchni 
ściany bazowej. W przypadku gładkiej powierzchni lub nawet wypoziomowanego  
drewnianego szkieletu, który znajduje się w suchym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu, okładzina może być montowana bezpośrednio na ścianie bazowej. W 
przypadku ściany nośnej z kamienia, betonu i innych materiałów, pod okładziną 
wewnętrzną należy zamontować listwy. 
 

 

 

3.2 Akcesoria montażowe 

Zalecane elementy łączące to ocynkowane gwoździe, śruby nierdzewne lub specjalne 

zaciski do mocowania okładziny, które nadają się do montażu wyłącznie profili z piórem. 

Jeśli celem jest zmniejszenie ryzyka wykrzywienia się okładziny w ścianie, można użyć 

lepszych środków montażowych, takich jak kwadratowe gwoździe lub rowkowane kolce. 
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Odpowiednia długość elementu montażowego jest taka, że penetruje materiał 

podkładowy do grubości 1,5-krotnie większej od grubości samej okładziny. 

Przy mocowaniu należy zapobiegać uszkodzeniu powierzchni lakieru. Aby uniknąć 

rozszczepiania, desek nie wolno mocować desek zbyt blisko ich końców; bezpieczna 

odległość wynosi 7-10cm. Jeśli konieczne jest mocowanie bliżej zakończeń, należy 

wstępnie wywiercić otwory. 

 

 

3.3 Ściana  

W przypadku montażu okładziny w pozycji pionowej należy rozpocząć od narożnika 

zewnętrznego, a jeżeli nie ma narożnika zewnętrznego wówczas od narożnika 

wewnętrznego. W przypadku układania okładziny w pozycji poziomej należy rozpocząć 

od pióra skierowanego w górę i wpustu w dół, montaż od podłogi w kierunku sufitu. 

 

 

3.4 Sufit 

W przypadku jednoczesnego montażu okładziny na suficie i na ścianie, najpierw należy 

rozpocząć krycie sufitu. Na starej prostej powierzchni, gdzie występuje wystarczająca 

wentylacja i niska wilgotność, panele mogą być montowane bezpośrednio. W przypadku 

wilgotnych, nierównych powierzchni sufitów, sufitów betonowych lub powierzchni 

tynkowanych  itp. pod panelami należy instalować listwy. Odległość między listwami nie 

powinna być większa niż 600mm. W miejscach  wilgotnych, między szwami listew 

należy również zapewnić miejsce na przepływ powietrza. (Zob. Rysunek 3,2) 
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3.5 Połączenia końcowe i narożne 

Połączenia paneli (końce i krawędzie) muszą być oddalone od sąsiedniej ściany, sufitu 

lub narożnika o 10 mm, szczeliny powinny być zakryte listwami przypodłogowymi. 

 

Rysunek 3.3, Zakończenia, narożniki i połączenia. Przykłady: 
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4. Siding przeciwpożarowy / instalacja paneli 
 

Wewnętrzny siding przeciwpożarowy Puidukoda należy instalować bezpośrednio na 
warstwie podkładowej klasy Euroklasa A, np. ognioodporna płyta gipsowo-kartonowa. 
Nie dopuszcza się stosowania listew napowietrzających ani łat, siding przeciwpożarowy 
należy montować bezpośrednio do ognioodpornej warstwy nośnej bez szczeliny 
wentylacyjnej. 
 

Uszczelnić wszystkie cięcia przy użyciu tego samego produktu ognioodpornego, który 

został użyty na wszystkich płytach. 

 

 

 

 

 


