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WARUNKI UŻYTKOWANIA DREWNIANYCH
WARSTWOWYCH PODŁÓG LAKIEROWANYCH

Wysokiej, jakości drewniane podłogi produkowane przez Barlinek wykonane są z naturalnego drewna. Podłogi te charakteryzują się wysokimi walorami 
użytkowymi i estetycznymi.

Producent udziela gwarancji, jeżeli ułożone podłogi użytkowane są zgodnie z jego wytycznymi:
1. Temperatura użytkowania podłóg drewnianych w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 18°C do 24°C
2. Wilgotność względna wpomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale 45% do 60%
3. Maksymalna temperatura na powierzchni desek zamontowanych na ogrzewaniu podłogowym nie powinna przekroczyć 29°C. Na podłogach 

zamontowanych na ogrzewaniu podłogowym zabrania się układania dywanów, chodników, stawiana mebli bez nóżek o minimalnej wysokości 
10cm.

4. Pielęgnacje podłogi należy prowadzić tylko i wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego celu: „Protektor Komplet”, „Protektor Blask”, oraz 
„Protektor Koncentrat”. Informacje o metodzie i częstotliwości wykonywania pielęgnacji podłogi znajdują się na opakowaniach środków 
pielęgnacyjnych oraz na stronach www.Barlinek.com. Stosowanie innych środków pielęgnacyjnych może skutkować uszkodzeniem warstwy 
lakierniczej, zmianą kolorystyki lakieru, powstaniem plam, zmianą śliskości powierzchni podłogi, zmianą połysku.

5. Bieżąca pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podłogi.
6. Częstotliwość pielęgnacji podłogi jest uzależniona od natężenia ruchu.
7. Piasek naniesiony na powierzchnie podłogi powinien być szybko usunięty. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na warstwie lakieru 

oraz drobne wgniecenia i zarysowania w warstwie wierzchniej drewna. 
8. Przed i za drzwiami wejściowymi, drzwiami tarasowymi itp. do pomieszczenia z ułożona drewnianą podłogą powinno umieszczać wycieraczki 

skutecznie usuwające piasek, wodę i inne zanieczyszczenia.
9. Do usuwania kurzu powinno stosować się suche, miękkie szczotki, odkurzacz ze szczotką z miękkim włosiem. Można również używać lekko 

wilgotne ściereczki z dodatkiem „Protektora Koncentrat” lub bez niego. W żadnym wypadku po sprzątaniu nie mogą pozostać na podłodze 
mokre ślady.

10. Pod wszystkie elementy mebli i innego wyposażenia wnętrz mającymi bezpośrednią styczność z podłogą powinny być podklejone podkładki 
filcowe.

11. Pod fotele oraz inne meble posiadające kółka obowiązkowo należy stosować maty ochronne z  tworzywa sztucznego, wykładziny lub 
dywaniki zabezpieczające podłogę drewnianą przed uszkodzeniem mechanicznym. Należy kontrolować i natychmiast usuwać piasek lub 
inne zabrudzenia dostające się pod matę ochronną. Nie usunięcie tego typu zabrudzeń spowoduje zarysowania lakieru pod mata ochronną.

12. Podłogi drewnianej nie wolno w żadnym wypadku przykrywać folią PE lub innymi materiałami nieprzepuszczającymi wilgoci i powietrza. 
13. Drewniana podłoga warstwowa narażona na działanie światła (promienie UV) będzie zmieniała swoją kolorystykę.
14. Podłoga może zostać poddana procesowi renowacji poprzez jej szlifowanie i  ponowne lakierowanie. Producent dopuszcza stosowanie 

podczas renowacji lakiery przeznaczone do podłóg drewnianych stosowane zgodnie z  instrukcją ich aplikacji. Ilość renowacji podłogi 
polegających na „zdjęciu” warstwy wierzchniej drewna jest uzależniona od głębokości uszkodzeń mechanicznych. Przed przystąpieniem 
do renowacji mechanicznej (szlifowanie) powinno się dokonać analizy stanu podłogi i  ocenić możliwość lub brak możliwości renowacji 
mechanicznej.

15. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje natychmiastowa utratę gwarancji na materiał i usługę.
16. Na ogrzewaniu podłogowym Producent dopuszcza tylko i  wyłącznie stosowanie desek warstwowych w  systemie montażu pływającym 

i klejowym.
17. Przed montażem deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym, inwestor powinien wykonać wygrzewanie posadzki zgodnie z „Protokołem 

wygrzewania posadzki”. Wypełniony i podpisany „Protokół wygrzewania posadzki” stanowi załącznik do Karty Gwarancyjnej. Brak tego 
protokołu skutkuje utratą gwarancji na deskę podłogową zamontowana na systemie ogrzewania podłogowego.

18. W systemie pływającym zaleca się stosowanie materiałów podkładowych będących w ofercie Barlinka. Zastosowanie innych materiałów 
może skutkować wadliwym montażem całej posadzki.

19. Informacje dotyczące montażu deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym znajdują się w instrukcji montażu oraz na stronie internetowej 
www.Barlinek.com.

WAŻNE: Na użytkowniku/inwestorze, ciąży obowiązek zapoznania personelu sprzątającego z opisanymi powyżej „Warunkami użytkowania drewnianych warstwowych 
podłóg lakierowanych”. 

 


