
Prace przygotowawcze przed cyklinowaniem parkietu 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac warto zapoznać się z instrukcją obsługi 
cykliniarki oraz specyfiką jej pracy. Zdobądźmy wszystkie niezbędne informacje i 
przygotujmy niezbędne narzędzia. Z pewnością przydadzą nam się tarcze o różnej 
granulacji. Do początkowego szlifowania nadają się tarcze o granulacji 40. Do 
szlifowania ostatecznego przeważnie wybiera się tarcze o granulacji 100. Jeśli chcemy 
otrzymać bardzo gładką powierzchnię i wykonać szlifowanie dodatkowe, wówczas 
najlepiej sprawdzi się tarcza o granulacji 120. 
Bardzo ważne jest także przygotowanie pomieszczenia. Wynieśmy wszystkie meble, 
zdejmijmy firanki, zasłonki, żaluzje. Zdemontujmy listwy przyprogowe. Dobrze będzie 
też zabezpieczyć karnisze, kinkiety i żyrandole. Podczas cyklinowania wytworzą się 
bardzo duże ilości drobnego pyłu, zatem odpowiednie zabezpieczenie pokoju pozwoli 
nam uniknąć żmudnego czyszczenia po zakończeniu prac renowacyjnych. 

 
Etap 1 – szlifowanie parkietu 
Prace rozpoczynamy od dokładnego odkurzenia całego pomieszczenia. W ten sposób 
usuniemy wszystkie drobiny, które mogłyby doprowadzić do zarysowania 
powierzchni. Cyklinowanie rozpoczynamy od użycia tarczy z gruboziarnistym 
papierem ściernym. Pamiętajmy, że papier podczas cyklinowania będzie się szybko 
ścierał, dlatego warto go regularnie wymieniać. 
Powierzchnie cyklinujemy w odpowiednich kierunkach. Podłoga z mozaiki musi być 
szlifowana ukośnie do brzegów włókien. Z kolei podłoga z desek musi być 
cyklinowana równolegle. Przestrzegajmy tych zasad na każdym etapie prac. 
Cyklinowanie kontynuujmy do czasu, aż powierzchnia będzie równomiernie 
oczyszczona. Z reguły nie udaje się dokładnie oszlifować miejsc znajdujących się 
bezpośrednio przy ścianach. Należy przeszlifować je ręcznie lub użyć 
specjalnej szlifierki krawędziowej. Po wstępnym szlifowaniu oczyszczamy podłogę z 
pyłu i wietrzymy pomieszczenie. 

 
Etap 2 – niwelowanie ubytków w parkiecie 
Po zakończeniu szlifowania należy dokładnie obejrzeć cały parkiet. Poszukajmy 
głębszych rys i ubytków, które nadają się do zaszpachlowania. Do maskowania 
ubytków używamy specjalnego płynu wypełniającego, połączonego z pyłem 
powstałym na wskutek szpachlowania. W ten sposób nasz wypełniacz będzie miał 
dokładnie taki sam kolor jak podłoga. Po jego nałożeniu czekamy aż do pełnego 
wyschnięcia i w razie potrzeby przecieramy papierem ściernym o drobnej granulacji. 

 
Etap 3 – polerowanie parkietu 
Polerowanie przeprowadzamy za pomocą cykliniarki wyposażonej w papier ścierny o 
granulacji 100-120. Niektórzy używają też specjalnych końcówek polerskich, które 
zwiększają gładkość i połyskliwość polerowanej powierzchni. Podczas polerowania 
cykliniarka powinna poruszać się dokładnie w tych samych kierunkach jak podczas 



szlifowania. Prace przeprowadzamy aż do uzyskania jednolitej, gładkiej powierzchni. 
Powierzchnie przy rogach i ścianach możemy dodatkowo wypolerować ręcznie 
delikatnym papierem ściernym. Po zakończeniu prac odkurzamy całą powierzchnie i 
wietrzymy pomieszczenie. 

 
Etap 4 – lakierowanie parkietu 
Po zakończeniu polerowania nasz parkiet jest już w zasadzie gotowy do lakierowania. 
Jednak warto poczekać z tą czynnością przynajmniej 24 godziny. Pamiętajmy, że 
podczas polerowania wytworzył się delikatny pył, który unosi się w powietrzu. 
Musimy odczekać tyle czasu, by pył opadł i mógł być całkowicie usunięty z 
pomieszczenia. Jeśli wykonamy lakierowanie z zapylonym pomieszczeniu, wówczas 
na parkiecie pojawią się maleńkie ślady pyłu (którego nie da się później usunąć). 
Pamiętajmy też, by odpowiednio dobrać lakier nawierzchniowy do gatunku drewna i 
typu podłogi. Do lakierowania możemy użyć wałka lub pędzla – owe narzędzia 
powinny być nowe. Czwarty etap prac możemy wykonywać w temperaturze 15-25 oC. 
Warto delikatnie uchylić okno by zabezpieczyć się przed toksycznymi oparami. 
Pamiętajmy jednak by w pomieszczeniu niebyło przeciągu, który mógłby przynieść ze 
sobą drobne zanieczyszczenia. Polakierowaną podłogę należy pozostawić do 
wyschnięcia. Jeśli chcemy otrzymać bardzo gładką i błyszczącą powierzchnię, możemy 
ją poddać procesowi dodatkowego polerowania. 

 
Wskazówki końcowe 
Podczas cyklinowania parkietu warto zwrócić uwagę na właściwy dobór papieru 
ściernego. Prace rozpoczynamy zawsze od papieru grubszego, a kończymy na 
papierze o granulacji 100-120. Nie poleca się natomiast nagłego przejścia z papieru 30 
na papier o granulacji 100. Tak duże przejście pomiędzy granulacjami uniemożliwi 
nam wygładzenie rys powstałych po papierze gruboziarnistym. Znacznie lepiej będzie 
zastosować papier o granulacji 40, następnie 60, a na koniec 100 lub 120. 
Pamiętajmy też, by regularnie opróżniać worek z pyłem. Maksymalne zapełnienie 
worka nie powinno przekroczyć 1/3 jego objętości. Opróżnianie pojemnika z pyłem 
należy wykonywać w masce ochronnej. Ważne jest także zastosowanie zasad 
bezpieczeństwa. Podczas wszystkich etapów naszej pracy nie możemy palić 
papierosów ani wprowadzać do pomieszczenia źródeł ognia. Pamiętajmy, że pył ze 
szlifowania jest łatwopalny, a niedostosowanie się do podstawowych zasad 
bezpieczeństwa może skutkować zaprószeniem ognia. 
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