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Навіть у століття високих технологій, нових стилів, матеріалів і еклектики, дерев'яні
елементи в інтер'єрі залишаються затребуваними і актуальними. Перш за все, завдяки
якійсь теплоті і затишку, які вони створюють, а також чарівності цікавого і такого
різноманітного узору деревини, і найширшому спектру її тонів і відтінків.

На жаль, сьогодні деревина як настил для підлоги втрачає свою популярність. Завдяки
сучасним технологіям з'являються все нові і нові матеріали для підлогових покриттів.     
Але в житлових приміщеннях ненатуральні хімічні покриття підлоги, такі як ковролін,
ламінат або лінолеум все-таки небажані.

Ні для кого не секрет, що матеріали, які були одержані хімічним шляхом, для людини
досить шкідливі, якщо не небезпечні. Звичайно, виробники таких матеріалів намагаються
понизити шкідливий вплив цих хімічних речовин на здоров'я не тільки людини, але і
живих організмів в цілому і одночасно з цим збільшити стійкість матеріалів до зовнішніх
дій. Але використання таких покриттів все ж таки не безпечно: при механічному
стиранні, дії на них сонячних променів, розкладання, обробки ці матеріали виділяється в
повітря вашого будинку величезна кількість шкідливих речовин. Але, звичайно, якщо ви
вибираєте дерев'яне покриття для підлоги, але використовуєте для його покриття лак на
основі 
отруйних розчинників, то знайте – такий матеріал також не безпечний.

Натуральна чиста деревина, безпечна для вашого життя повинна бути правильно
оброблена: вона вимагає певної обробки і захисту від зовнішніх дій. Такі натуральні
покриття повинні бути правильно підібрані і регулярно відновлюватися, оскільки
натуральне захисне покриття підлоги має властивість втрачати свої якості з часом.

В тому випадку, якщо ви все-таки вирішили використовувати дерев'яні підлогові
покриття, то дошки для цього можна придбати відразу із заводською обробкою.
Матеріал, виготовлений на заводі, проходить строгу обробку – правильно сушиться,
стандартно розпилюється, а його поверхність піддається якісній обробці. Заготовки в
чотири і більш шарів покриваються спеціальними поліуретановими смолами і піддаються
опромінюванню УФ-променями. Тільки при такій обробці можна досягти бездоганної
якості, стійкого захисту поверхні матеріалу і його екологічної чистоти. Ці дошки не
вимагають додаткової обробки, тому їх можна настилати відразу після витягання із
заводської упаковки. Застосування таких дощок дуже зручно тим, що їх можна
використовувати і в тому випадку, якщо під час ремонту в будинку живуть люди.

Але багато фахівців вважають за краще обробляти підлогове покриття вже після того,
як воно було укладено. У такому разі потрібна багатократна шліфовка поверхні підлоги і
нанесення захисного покриття в декілька шарів. Сьогодні найкращим варіантом для
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обробки поверхні дощок є водорозчинні поліуретани. У таких покриттів немає запаху,
вони нешкідливі і швидко просихають. Крім того, обробка на водній основі міцніша, не
жовтіє і не втрачає прозорість з часом, порівняно з масляними обробками.

При обробці дерев'яних покриттів для їх просочення використовуються складники,
проникаючі в глиб дощок і створюючі на поверхні захисну плівку. До цих складників
відносяться віск і масла. Часто сьогодні від вощіння відмовляються, оскільки підлога,
покрита воском, вимагає постійного обдирання і відновлення шару воску один раз або
двічі в рік. Тому хорошим рішенням є використання поліуретанового лаку для обробки
покриття підлоги. Таке покриття звичайно вимагає обновки тільки раз в чотири-п'ять
років. Популярне сьогодні також просочення підлогових покриттів тунговим маслом.
Воно тримається взагалі до десяти років, але за умови не попадання на нього вологи.
Старим, але перевіреним методом є фарбування підлогового покриття підлоговими
фарбами, а потім покриття їх спеціальним лаком.
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