PROTOCOLUL DE MONTARE A PARCHETULUI BARLINEK
ÎN SISTEMUL BARCLICK LA LOCUL INVESTIŢIEI
9. Dimensiune încăpere:

COMPLETEAZĂ MONTATORUL

a) lăţime:

1. Tipul de investiţie:
a) apartament
c) alt obiectiv
Adresă:

b) lungime:

b) casă

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

(

10. Verificare după despachetare. Treceţi numărul de piese care
nu mai pot fi folosite la montare (în bucăţi).
11. Verificare cantitate:

2. Descrierea parchetului montat:
treceţi tipul de lemn,
finisare , clasa şi seria
produsului

c) suprafaţa de parchet montat (m2):

)

a) cantitate piese suficientă pentru montarea parchetului
DA / NU
b) cantitate suficientă de substat
DA / NU

3. Tipul de substrat:
CONDIŢIILE LA MONTARE ÎNAINTE DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR

12. Grunduire încăpere:

4. Umiditatea şapei
a) beton

COMPLETAŢI ÎN CAZUL ÎN CARE PARCHETUL ESTE LIPIT DE ŞAPĂ

2%

(

Eutilizare izolaţie
antiumiditateg

)

DA / NU

b) beton în intervalul de 2% bis 3%
c) lemn

8%

d) anhidrit

0,5%

5. Nivelare şapă:
– diferenţa maximă de nivel la 2 ml.

ore înainte
( 12-24
)
de încleiere

DA / NU

13. Nume grund folosit:
14. Nume adeziv folosit:
COMPLETAŢI ÎN CAZUL ÎN CARE PARCHETUL
ESTE LIPIT PE SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE.
15. Umiditate şapă:

( treceţiin diferenţa
)
mm

6. Ventilaţia încăperii – funcţionează:

16. Tip încălzire:
DA / NU

7. Temperatura din încăpere este corespunzătoare pentru montare:
(18-24 °C)

DA / NU

a) electrică
b) apă
17. Protocolul de Încălzire Pardoseală a fost completat?

8. Cutiile cu parchet împachetat au fost depozitate în încăperea în care
vor fi montate timp de 48 de ore:

................................................................................................................................

DA / NU

DA / NU

...............................................................................................................

Data și semnătura lizibilă a Investitorului

Data și semnătura montatorului.
Semnătura firmei responsabile de montare.

....................................................................................................................................................................................

adresa de corespondenţă

Refuz executarea montajului datorită
neîndeplinirii condiţiilor de la pct. ...............................................................

....................................................................................................................................................................................

nr. telefon

INFORMAŢII PENTRU INVESTITOR:
Firma Barlinek S.A. nu este responsabilă pentru montarea neconformă cu Instrucţiunea de montare. Informaţii adiţionale referitoare la
garanţie pot fi găsite pe pagina www.barlinek.com.pl
e-mail: biuro@barlinek.com.pl
La punctele cu răspuns grilă trebuie să însemnaţi răspunsul corespunzător.
Protocolul completat neciteţ nu este valabil.
Falsificarea protocolului duce la întreruperea imediată a contractului de colaborare.
Document în 3 exemplare: 1 pentru investitor, 1 pentru montator, 1 de expediat de către montator la Barlinek S.A. pe adresa:
BARLINEK S.A., 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00

