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Високоякісні дерев'яні підлоги виробництва Barlinek повністю виконані з натуральної деревини. Ці підлоги відрізняються висо-
кими експлуатаційними і естетичними якостями.

Виробник надає гарантію, якщо укладені підлоги, експлуатуються відповідно до інструкцій.
1. Температура експлуатації дерев’яних підлог в приміщенні не повинна перевищувати 18°C до 24°C.
2. Відносна вологість в приміщенні повинна складати від 45% до 60%.
3. У разі відсутності в приміщенні контролю температурно-вологих умов в процесі експлуатації підлоги, гарантії підляга-

ють тільки і виключно натуральні якості деревини згідно із стандартами EN - 13 266 і EN 13 228.
4. Для постійного догляду за підлогами слід застосовувати тільки і виключно засоби, призначені для цієї мети: “мило для 

підлог Barlinek”, “масло для догляду Barlinek”, “масло для ремонту Barlinek”.
5. Механічні ушкодження, які виникли в процесі експлуатації, гарантії не підлягають.
6. Щоденний догляд повинен обмежитися до звичайного замітання, прибирання пилососом.
7. Частота прибирання підлоги залежить від інтенсивності руху.
8. Пісок, нанесений на поверхню підлоги необхідно в міру швидко прибирати. Нанесений пісок діє на лаковий шар як 

абразив, викликає невеликі вм’ятини і подряпини у верхньому шарі деревини. Подряпини, які з’явилися від нанесеного 
піску, рекламації не підлягають.

9. Для прибирання пилу слід використовувати сухі, м’які щітки. Крім того, можна використовувати вологі ганчірки з до-
даванням “мила для догляду Barlinek” або без нього. Після прибирання, в жодному разі на підлозі не повинні залиши-
тися мокрі сліди. Будь-які ушкодження підлоги, викликані водою або іншими рідинами, не можуть бути підставою для 
рекламаційних претензій.

10. Під усі елементи предметів меблів і інших предметів інтер’єру, які мають безпосереднє зіткнення з підлогою, слід при-
клеїти повстяні підкладки. 

11. Підлогу під кріслами і іншими меблями на коліщатках, слід захистити за допомогою підкладок з пластмаси, ковроліну 
або килимків, які захищають дерев’яну підлогу від механічних ушкоджень.

12. Виробник рекомендує мінімум двічі в рік обробляти підлогу вручну або автоматично за допомогою “масла для догляду 
Barlinek”. Перед обробкою, поверхня підлоги має бути сухою, очищеною і не засміченою. У місцях із занадто інтенсив-
ним рухом, обробку оліфою поверхні підлог слід проводити частіше, що встановлюється індивідуально для кожного 
об’єкту між виконавцем і інвестором.

13. Приміщення, в яких укладено паркетну підлогу, слід систематично провітрювати для стабілізації умов вологості. 
14. Ні в якому разі не накривати підлогу плівкою ПЭ або іншими матеріалами, які не пропускають вологу і повітря.
15. Зміна кольору деревини під впливом світла (УФ-промінів ) рекламації не підлягає.
16. Поверхню підлоги можна відновити за допомогою шліфовки і повторної обробки оліфою. Кількість процедур оновлен-

ня, які полягають на “знятті” верхнього шару деревини залежить від глибини механічних ушкоджень. Перед проведен-
ням механічного оновлення (циклювання або шліфовки) слід проаналізувати стан поверхні підлоги і оцінити можливості 
або відсутність можливості механічного оновлення.

17. Недотримання вищезгаданих приписів спричинить негайну втрату гарантії на матеріал і послугу.
18. У приміщеннях з підігрівом підлог, Виробник допускає застосування тільки і виключно паркетної дошки, методом при-

клеювання або укладання «плаваючим» методом. Укладання масивної дошки в приміщенні з теплою підлогою спричи-
няє негайну втрату гарантії.

19. Перед укладанням паркетної дошки на підлозі з підігрівом, інвестор зобов’язаний виконати прогрівання основи від-
повідно до “акту прогрівання основи”. Заповнений і підписаний “акт прогрівання основи” є додатком до гарантійної 
карти. Відсутність цього акту, є підставою для втрати гарантії на паркетну дошку, укладену на підлозі з підігрівом. 

20. Інформація про укладання паркетної дошки на підлогах з підігрівом, знаходиться в інструкції укладання і на веб-сайті 
www.barlinek.com.pl

Гарантія, надана виконавцем, стає недійсною, якщо інвестор не повідомить про появу будь-якої вади протягом 14 днів.

ВАЖЛИВО: Користувач зобов’язаний ознайомити персонал, який виконує прибирання, з вищевказаними “Умовами експлуатації 
масивних і паркетних підлог, оброблених оліфою”.

З вищезгаданими рекомендаціями і умовами експлуатації, а також умовами гарантії ознайомлений.
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