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Parchetul din lemn de calitate superioară produs de Barlinek este efectuat în întregime din lemn natural. Acest parchet se deosebește prin 
calităţile mari de utilizare și estetice.

Producătorul acordă garanţie în cazul în care parchetul a fost montat conform indicaţiilor sale.
1. Temperatura de utilizare a parchetului din lemn în încăpere nu trebuie să depășească intervalul de la 18°C până la 24°C
2. Umiditatea relativă din încăpere trebuie să fie situată în intervalul de la 45% până la 60%
3. În cazul în care lipsește controlul condiţiilor termice și de umiditate din încăpere în timpul utilizării parchetului, garanţia cuprinde 

doar funcţionarea lemnului cf Standardelor EN-13 266 și EN 13 228.
4. Îngrijirea parchetului trebuie efectuată doar cu substanţele destinate pentru acest scop: „săpun pentu podea Barlinek”, „pro-

tektor complet Barlinek”, „protektor luciu Barlinek”, și substanţa de îngrijire „concentrat Barlinek”. În niciun caz nu folosiţi sub-
stanţe de îngrijire podele pe bază de silicon.

5. Deteriorările mecanice apărute în timpul utilizării nu sunt acoperite de garanţie.
6. Îngrijirea zilnică a parchetului trebuie să se limiteze la aspirarea sau măturarea acestuia.
7. Frecvenţa îngrijirii parchetului este influenţată de intensitatea cu care suprafaţa respectivă este circulată.
8. Nisipul care ajunge pe suprafaţa parchetului trebuie îndepărtat cât se poate de repede. Nisipul adus provoacă zgârierea stra-

tului de lac precum și adâncituri și zgârieturi în stratul de suprafaţă al lemnului. Zgârieturile cauzate de nisipul adus nu poate 
fi obiectul unei reclamaţii.

9. Pentru a îndepărta praful trebuie să folosiţi perii uscate și moi. Puteţi folosi, de asemenea pânză ușor umezită cu adaos de 
„săpun de îngrijire Barlinek” sau fără săpun. În niciun caz după spălare nu pot rămâne urme ude pe parchet. Toate deteriorările 
parchetului produse de apă sau alte lichide nu pot constitui obiectul reclamaţiei.

10. Sub toate piesele de mobilă și alte accesorii de interior care au contact cu parchetul trebuie să fie lipite straturi de pâslă.
11. Sub fotele sau alte piese de mobilă cu roţi trebuie să folosiţi obligatoriu straturi de suport din plastic, mochete sau covoare care 

să protejeze parchetul din lemn de deteriorarea mecanică
12. Producătorul vă recomandă să lustruiţi parchetul cel puţin de două ori pe ani manual sau cu un aparat și să asiguraţi îmbinările 

dintre piese cu un lichid antiadeziv
13. Încăperile în care a fost montat parchetul trebuie să fie aerisite sistematic pentru a stabiliza nivelul de umiditate
14. Parchetul din lemn nu trebuie să fie în niciun caz acoperit cu o folie PE sau alte materiale care împiedică circulaţia umidităţii 

și a aerului.
15. Schimbarea de culoare cauzată de influenţa luminii (radiaţii UV) nu poate constitui obiectul unei reclamaţii.
16. Parchetul poate fi reînnoit prin șlefuire și lăcuire. Producătorul permite ca în timpul reînnoirii să se folosească lacuri destinate 

pentru parchetul din lemn folosit conform instrucţiunii de aplicare a acestuia. Numărul de operaţii de renovare a parchetului 
care constau în „răzuirea” stratului de suprafaţă de lemn depinde de adâncimea deteriorărilor mecanice. Înainte de a începe 
renovarea mecanică (prin rașchetare sau șlefuire) trebuie să efectuaţi analiza stării parchetului și să evaluaţi dacă este posibil 
să îl renovaţi mecanic.

17. Nerespectarea indicaţiilor de mai sus duce la pierderea imediată a garanţiei pentru material și serviciu.
18. Pentru încălzirea prin podea Producătorul acceptă utilizarea doar a parchetului cu lamele montate în sistem flotant și cu lipire. 

Montarea de parchet masiv pe sistemul de încălzire prin podea duce la pierderea imediată a garanţiei.
19. Înainte de a monta parchetul cu lamele pe sistemul de încălzire prin podea, investitorul trebuie să efectueze încălzirea de par-

doseală conform cu „protocolul de încălzire pardoseală”. „Protocolul de încălzire pardoseală” completat și semnat constituie 
parte anexă la cartea de garanţie. Lipsa acestui protocol duce la pierderea garanţiei pentru parchetul montat pe sistemul 
de încălzire prin podea.

20. Informaţiile referitoare la parchetul cu lamele montat pe sistemul de încălzire prin podea se găsesc în instrucţia de montare 
și pe pagina de internet www.barlinek.com.pl.

Garanţia acordată de executant își pierde valabilitatea în cazul în care orice defect nu a fost anunţat de către investitor în termen de 14 zile 
de la apariţia acesteia.

IMPORTANT: Utilizatorul are obligaţia de a informa personalul de curăţenie cu privire la „Condiţiile de utilizare a parchetului masiv și cu 
lamele lăcuit”.

Am citit indicaţiile și condiţiile de utilizare precum și termenii de garanţie.
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 Data și semnătura lizibilă a investitorului

CONDIŢIILE DE UTILIZARE A PARCHETULUI 
ȘI CU LAMELE LĂCUIT


