
CONDIȚII DE UTILIZARE A PARDOSELILOR NEXT STEP LĂCUITE

Pardoselile din lemn de înaltă calitate produse de Barlinek sunt executate din lemn natural. Aceste pardoseli se 
caracterizează prin valori utile și estetice ridicate.

Producătorul acordă garanție în cazul în care pardoselile instalate sunt utilizate în conformitate cu instrucțiunile sale:

1. Temperatura de utilizare a pardoselilor din lemn într-o încăpere trebuie să fie cuprinsă într-un interval de la 18°C până 
la 24°C

2. Umiditatea relativă din încăpere trebuie să fie cuprinsă într-un interval de la 45% până la 60%

3. Temperatura maximă pe suprafața unui parchet montat pe instalația de încălzire prin pardoseală nu trebuie să 
depășească 29°C. Este interzisă așezarea de covoare, preșuri, mobilier fără picioarele cu o înălțime minimă de 10 cm, 
pe pardoselile montate pe instalația de încălzire prin pardoseală

4. Îngrijirea pardoselii trebuie efectuată numai cu agenți destinați acestui scop: „Protektor Komplet”, „Protektor Blask”, 
oraz „Protektor Koncentrat”. Informații despre metoda și frecvența îngrijirii pardoselii se află pe ambalajul preparatelor 
de îngrijire și pe site-ul www.Barlinek.com. Utilizarea altor produse de îngrijire poate avea ca rezultat deteriorarea 
stratului de lac, modificarea culorii de lac, poate produce pete, să facă pardoseală mai alunecoasă și mai puțin 
lucioasă.

5. Întreținerea curentă trebuie limitată la aspirarea normală sau la măturarea podelei.

6. Frecvența întreținerii podelei depinde de intensitatea de trafic.

7. Nisipul adus pe suprafețele pardoselii trebuie îndepărtat rapid. Nisipul adus provoacă zgârieturi pe stratul de lac și 
micile adâncituri și zgârieturi în stratul superior de lemn. 

8. În fața și în spatele ușilor de intrare, a ușilor de terasă etc. de la o încăpere cu pardoseală din lemn, ar trebui să 
amplasați ștergători care îndepărtează în mod eficient nisipul, apa și alte impurități.

9. Produsul poate fi montat în bucătării, băi și alte încăperi similare, unde pot apărea stropi de apă. Pentru a evita 
sedimentele și pătrunderea apei sub suprafața pardoselilor (unde se pot crea condiții pentru dezvoltarea ciupercilor, 
mucegaiului și mirosurilor neplăcute), orice lichid vărsat trebuie îndepărtat în mod continuu, înainte de evaporarea lui. 
În plus, pe spațiile de dilatare periferice trebuie utilizat un sigiliu hidrofob flexibil (ex: silicon). Spații de dilatare trebuie 
lăsate în jurul pereților, cabinelor de duș, căzilor, vaselor de toaletă și altor obstacole atașate permanent de sol. La 
instalarea pardoselilor în băi, spălătorii și alte încăperi similare, pardoseala trebuie lipită de suprafața suport folosind un 
adeziv special recomandat de Barlinek.

10. Pentru îndepărtarea prafului trebuie folosite perii uscate și moi, un aspirator cu o perie moale. De asemenea, puteți 
folosi lavete ușor umezite cu apă, cu sau fără „Protektor Koncentrat”. În niciun caz, după curățare nu trebuie să 
rămână urme umede pe podea.

11. Sub toate elementele de mobilier și alte echipamente din interior care au contact direct cu podeaua, trebuie lipite 
tampoanele de pâslă de protecție. 

12. Sub fotolii și alt mobilier cu roți, este obligatoriu să se folosească covorașe de protecție din plastic, mochete sau 
preșuri pentru a proteja pardoseala de lemn împotriva deteriorării mecanice. Nisipul sau alte tipuri de impurități care 
pătrund sub covorașul de protecție trebuie controlate și îndepărtate imediat. Dacă impuritățile nu sunt îndepărtate, 
vor zgâria lacul de sub covorașul de protecție.

13. Pardoseala din lemn nu trebuie în niciun caz acoperită cu folie PE sau alte materiale impermeabile la umiditate și aer. 
 

14. Lemnul de pe parchet expus la lumină (razele UV) își va schimba culoarea.

15. Nerespectarea recomandărilor de mai sus duce la pierderea imediată a garanției pentru material și serviciu.

16. În caz de încălzire prin pardoseală, Producătorul admite numai instalarea parchetului într-un sistem de montaj flotant 
și cu adeziv. Pardoseala poate fi instalată pe sistemul de încălzire prin pardoseală cu apă și electric. Sistemele 
electrice de încălzire prin pardoseală pot fi utilizate numai dacă elementele de încălzire sunt încorporate în șapă.

17. Înainte de a instala placa stratificată pe sistemul de încălzire prin pardoseală, investitorul trebuie să efectueze 
preîncălzirea podelei în conformitate cu „Protocolul de preîncălzire a podelei”. „Protocolul de preîncălzire a podelei” 
completat și semnat constituie anexa la Talonul de Garanție. Lipsa acestui protocol conduce la pierderea garanției 
pentru parchetul instalat pe sistemul de încălzire prin pardoseală.

18. În cazul unui sistem flotant, se recomandă utilizarea unor materiale de substrat al căror parametru CS (sarcină 
statică) este de cel puțin 220kPa, și care sunt oferite de Barlinek.  Utilizarea altor materiale poate duce la instalarea 
defectuoasă a întregii pardoselii și la restricționarea condițiilor de garanție.

19. Informații privind instalarea parchetului Next Step pe un sistem de  încălzire prin pardoseală se află în Instrucțiuni de 
instalare și pe site-ul www.Barlinek.com

IMPORTANT: Este responsabilitatea utilizatorului/investitorului să familiarizeze personalul de curățenie cu „Condițiile de 
utilizare a pardoselilor NEXT STEP lăcuite”, descrise mai sus.
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