
CONDIȚII DE UTILIZARE ALE PARCHETULUI  STRATIFICAT ULEIAT 

Parchetul din lemn de calitate superioară produs de Barlinek este 100% din lemn natural. Acest parchet se deosebește prin 
calitățile estetice și utilitate. 
Producătorul acordă garanție în cazul în care parchetul a fost montat și utilizat conform instrucțiunilor sale:  
1. Temperatura din încăperea unde este montat parchetul trebuie să fie între 18°C - 24°C.  
2. Umiditatea relativă  a aerului  din încăpere trebuie să fie între 45% și 60%.  
3. Temperatura maximă la suprafața plăcilor de parchet montate pe un sistem de încălzire prin pardoseală nu trebuie să 
depășească 29°C.  Este interzis să puneți covoare, mobilier cu picioare a căror înălțime minimă este mai mică de 10 cm, pe orice 
pardoseală montată pe un sistem de încălzire prin pardoseală.  
4. Îngrijirea parchetului trebuie făcută doar cu soluțiile special destinate acestui scop : „Wash Care”, „Magic Cleaner” și „Wax 
Care Plus ”. Informații despre metoda și frecvența întreținerii pardoselilor pot fi găsite pe eticheta produselor de îngrijire și pe 
site-ul www.barlinek.ro . Utilizarea altor produse de îngrijire poate duce la schimbarea culorii pardoselii , formarea petelor, 
schimbând gradul de alunecare al suprafeței pardoselii sau schimbarea gradului de luciu al acesteia. 
5.        Îngrijirea zilnică a parchetului trebuie să se limiteze la aspirarea sau măturarea acestuia. 
6. Frecvența îngrijirii parchetului este influențată de intensitatea traficului pe suprafața respectivă .  
7. Nisipul care ajunge pe suprafața parchetului trebuie îndepărtat cât se poate de repede. Nisipul poate provoca zgârierea 
stratului de lac precum și zgârieturi în stratul de suprafață al lemnului. Zgârieturile cauzate de nisipul adus pe parchet nu  pot face 
obiectul unei reclamații. 
8. La intrarea și ieșirea din locuințele unde este montată o pardoseală din lemn ar trebui să fie covoare care să îndepărteze în  
mod eficient nisipul, apa și alte impurități. 
9. Pentru a îndepărta praful trebuie să folosiți perii uscate și moi. Puteți folosi, de asemenea o pânză ușor umezită cu sau fără  
„Wash Care ”. În niciun caz după curățare nu pot rămâne urme umede pe parchet.  
10. Sub toate piesele de mobilă și alte accesorii de interior care au contact cu parchetul trebuie să fie lipite protecții de pâslă 
pentru pardoseală. 
11. Este obligatoriu să se utilizeze covorașe din plastic, mochete sau covoare sub fotolii sau alte piese de mobilier cu roți ,ca re 
să protejeze parchetul din lemn de deteriorarea mecanică . Verificați și curățați imediat nisipul sau murdăria ce poate ajunge sub 
covorul protector. Necurățarea acestui tip de murdărie va zgâria stratul de suprafață al parchetului.  
12. Parchetul din lemn nu trebuie să fie în niciun caz acoperit cu folie PE sau alte materiale care împiedică circulația umidității și 
a aerului. 
13. Parchetul stratificat Barlinek expus la lumină (raze UV) își va schimba culoarea în timp.  
14. Parchetul poate fi renovat prin șlefuire și re uleiere. Producătorul permite ca în timpul renovării să se folosească uleiuri 
recomandate pentru parchetul din lemn , dacă sunt utilizate conform instrucțiunilor de aplicare ale acestora. Numărul de 
renovări ale pardoselii care constau în „îndepărtarea” stratului superior de lemn depinde de adâncimea deteriorării mecanice. 
Înainte de a începe renovarea mecanică (șlefuirea), analizați starea pardoselii și dacă este posibilă sau nu renovarea mecani că. 
15. Nerespectarea indicațiilor de mai sus pot duce la pierderea imediată a garanției produsului și service -ului. 
16. Pe sistemul de încălzirea prin pardoseală se montează doar parchetul triplu stratificat în sistem flotant și lipit.  
17. Înainte de a monta parchetul pe sistemul de încălzire prin pardoseală, investitorul trebuie să pornească încălzirea prin 
pardoseală conform  „protocolului de încălzire prin pardoseală”. „Protocolul de încălzire prin pardoseală” completat și semnat 
constituie parte anexă la certificatul de garanție. Lipsa acestui protocol duce la pierderea garanției pentru parchetul monta t pe 
sistemul de încălzire prin pardoseală. 
18. Pentru montajul flotant este recomandată utilizarea materialelor izolatoare pentru substrat recomandate de către Barlinek. 
Utilizarea altor materiale pot duce la un montaj defectuos al parchetului.  
19. Informațiile referitoare la parchetul stratificat montat pe sistemul de încălzire prin pardoseală se găsesc în instrucțiunile de 
montaj din fiecare pachet de parchet și pe pagina de internet www.barlinek.ro . 
IMPORTANT: Este responsabilitatea utilizatorului / investitorului să se asigure că personalul ce se ocupă de curățenie este 
familiarizat cu „Condițiile de utilizare și întreținere ale pardoselilor din lemn uleiate”. 
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