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LAKITUD PÕRANDATE 

KASUTUSTINGIMUSED 
 

Firma Barlinek poolt toodetud kvaliteetsed puitpõrandad on valmistatud tervikuna looduslikust puidust. Neid põrandaid iseloomustavad 

head kasutus- ja esteetilised omadused. 

Tootja annab tootele garantii, kui paigaldatud põrandaid kasutatakse lähtuvalt tema juhistest. 
1. Puitpõrandate kasutamisel ei tohiks ruumi õhutemperatuur ületada 18°C kuni 24°C. 
2. Ruumi relatiivne õhuniiskus peaks jääma vahemikku 45% kuni 60%. 
3. Põrandat tuleb hooldada üksnes selleks ettenähtud vahenditega: „Protektor Komplet”, „Protektor Blask” ja 

hooldusvahendiga „Koncentrat”. Teave põranda hoolduse meetodi ja sageduse kohta on hooldusvahendite pakenditel ja 
veebilehel www.barlinek.com. 

4. Garantii ei hõlma kasutamise ajal tekkinud mehaanilisi kahjustusi. 
5. Igapäevane hooldus peaks piirduma tavalise tolmu eemaldamise või pühkimisega. 
6. Põranda hoolduse sagedus sõltub selle käidavusest. 
7. Põranda pinnale sattunud liiv tuleks sellelt kiiresti eemaldada. Põrandale sattunud liiv põhjustab lakikihi kriimustusi või 

väikeseid muljumisjälgi ja kriimustusi pealmises puidukihis. Põrandale sattunud liivast põhjustatud kriimustused ei saa olla 
reklamatsiooni aluseks. 

8. Tolmu eemaldamiseks tuleks kasutada kuiva, pehmet harja. Selleks võib kasutada ka kergelt niiskeid lappe, millele on 

kantud „Barlinek hooldusseepi” või ilma selleta. Mingil juhul ei tohi pärast koristamist põrandale jätta märgi jälgi. Kõik vee või 
muude vedelike poolt põhjustatud põranda kahjustused ei ole garantii aluseks. 

9. Kõikide põrandaga vahetult kokku puutuvatele mööbliosadele ja muudele sisekujunduse elementidele tuleb liiimida vildist 
kaitsed. 

10. Tugitoolide ja teiste ratastega mööbliesemete puhul tuleb kasutada tehismaterjalidest alusmatte, põrandakatet või vaipu, 
mis kaitsevad puitpõrandat mehaaniliste kahjustuste eest. 

11. Puitpõrandat ei tohi kinni katta PE-kilega või muude niiskust ja õhku mitteläbilaskvate materjalidega. 
12. Päikesevalguse (UV-kiirte) toimel tekkinud puidu värvitooni muutused ei saa olla reklamatsiooni aluseks. 
13. Põrandat võib renoveerida lihvimise ja uue lakikorra panemisega. Tootja lubab renoveerimisel kasutada puitpõrandate 

lakkimiseks ette nähtud lakke, mida tuleb kasutada vastavale nende kasutusjuhendile. Renoveeringute arv, mis põhinevad 
puidu pealiskihi eemaldamisel, on sõltuv mehaaniliste kahjustuste sügavusest. Enne mehaanilise renoveerimise (lihvimise) 
alustamist tuleb analüüsida põranda seisundt ja hinnata selle mehaanilise renoveeriimse võimalusi. 

14. Eelpool kirjeldatud juhiste eiramine põhjustab materjalile ja teenusele antud garantii kaotuse. 
15. Põrandakütte korral lubab Tootja kasutada üksnes kihilisi ujuval meetodil või liimimisega paigaldatud põrandalaudu. 
16. Enne kihilise laua paigaldamist põrandalauale peaks ehitusettevõte kütma aluspõrandat kooskõlas „aluspõranda kütmise 

protokolliga”. Täidetud ja allkirjastatud „aluspõranda kütmise protokoll” on garantiikaardi lisa. Selle puudumine põhjustab 
põrandaküttele paigaldatud põrandalaudade garantiikindlustuse kaotuse. 

17. Teavet kihilise laua paigaldamise kohta köetavale põrandale leiate paigaldusjuhisest ja veebilehelt www.barlinek.com. 

 

TÄHTIS: Kasutajal on kohustus tutvustada koristavale personalile eelpool kirjeldatud „Lakitud täispuidust ja kihiliste põrandate 
kasutustingimusi”. 

 

Olen tutvunud eelpool toodud juhiste ja kasutus- ning garantiitingimustega. 
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