PODMÍNKY POUŽITÍ OXIDAČNĚ OLEJOVANÉ PODLAHY

Dřevěné třívrstvé podlahy výrobce Barlinek S.A. jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tyto podlahy se vyznačují vysokou funkční a
estetickou hodnotou.

Výrobce poskytuje záruku, pokud jsou montované podlahy používány v souladu s jeho pokyny:
1.

Teplota v místnosti, kde se nachází dřevěná podlaha by měla být mezi 18–24 °C.

2.

Relativní vlhkost by měla být v rozsahu 45–60 %.

3.

Maximální teplota na povrchu podlahy namontované na podlahovém topení by neměla překročit 28 °C. Na podlahách při
podlahovém vytápění je zakázáno umísťovat koberce a nábytek s výškou nohy menší než 10 cm.

4.

Údržba podlahy by měla být prováděna pouze pomocí prostředků určených k tomuto účelu: „WASH CARE“, „MAGIC
CLEANER“ a „WAX CARE PLUS“. Informace o způsobu a frekvenci údržby o podlahu naleznete na obalu výrobků pro
údržbu podlahy a na adrese www.barlinek.cz. Použití jiných výrobků pro údržbu podlahy mohou vést ke změnám
barevnosti podlahy, tvorbě skvrn, změnám kluzkosti a lesku povrchu podlahy.

5.

Údržba podlahy by měla být doplňována vysáváním nebo zametáním podlahy.

6.

Údržba podlahy je závislá na frekvenci jejího použití.

7.

Pískové nečistoty na povrchu podlahy by měl být rychle odstraněny, jelikož způsobují škrábance v povrchové vrstvě dřeva.

8.

Před a za vchodovými dveřmi, terasovými dveřmi apod. by měly být umístěny čistící zóny, které před vstupem na
dřevěnou podlahu účinně odstraňují písek, vodu a další nečistoty.

9.

Pro odstranění prachu je třeba používat suché a měkké kartáče nebo vysavač s měkkým kartáčem. Můžete také použít
lehce vlhký hadřík s prostředkem „WASH CARE“ či bez něj. V žádném případě by neměly po vyčištění zůstat na podlaze
mokré stopy.

10. Všechny části nábytku, které mají přímý kontakt s podlahou, by měly být opatřeny filcovými podložkami.
11. Pod kancelářskými křesly a jiným nábytkem s kolečky je nutné používat ochranné plastové nebo jiné podložky, které
chrání a zabraňují před mechanickým poškozením povrchu podlahy. Zkontrolujte a okamžitě odstraňte písek nebo jiné
nečistoty, které se dostanou pod ochrannou podložku. Neodstranění tohoto druhu nečistot poškozuje povrchovou vrstvu
podlahy pod ochrannou podložkou.
12. Povrch dřevěné podlahy nesmí být v žádném případě pokryt PE fólií nebo jinými materiály, které neumožňují průnik
vlhkosti a vzduchu.
13. Dřevěná vrstva podlahy vystavená světlu (UV paprsky) bude měnit svou barvu.
14. Podlaha může být renovována broušením a opětovným naolejováním. Výrobce umožňuje použití olejů určených pro
dřevěné podlahy v souladu s pokyny pro jejich aplikaci. Množství renovací povrchu podlahy závisí na hloubce
mechanického poškození. Před mechanickou renovací povrchu podlahy (broušení) by měla být provedena analýza stavu
podlahy a posouzena možnost nedostatku materiálu pro mechanické renovace.
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15. Nedodržení výše uvedených pokynů vede k okamžité ztrátě záruky na materiál a služby.
16. Při montáži dřevěné podlahy na podlahového vytápění umožňuje výrobce montáž plovoucím systémem nebo lepením.
17. Před montáží třívrstvé dřevěné podlahy na podlahové vytápění by měl investor provádět vytápění podlahy v souladu
s dokumentem „Protokol o vyhřívání podlahy“, který je dostupný na www.barlinek.cz. Nevyplnění tohoto protokolu vede ke
ztrátě záruky podlahy namontované na podlahovém vytápění.
18. V montáži plovoucím systémem doporučujeme používat podkladové materiály, které jsou nabízeny společností Barlinek.
Použitím jiných materiálů může dojít k chybné instalaci celé podlahy.
19. Informace o montáži třívrstvé dřevěné podlahy na podlahové vytápění naleznete v montážních pokynech a na
internetových stránkách www.barlinek.cz.
DŮLEŽITÉ: Je povinností uživatele / kupujícího seznámit úklidový personál s výše uvedenými "Podmínky použití oxidačně
olejované podlahy“.
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