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GRINDŲ ALYVUOTŲ UV ALYVA NAUDOJIMO SĄLYGOS 
 

Aukštos kokybės Barlinek gaminamos medinės grindys pagamintos tik iš natūralios medienos. Šios grindys pasižymi praktiškumu ir 
estetika. 

 

Gamintojas suteikia garantiją, jei paklotos grindys naudojamos pagal jo gaires. 
1. Medinių grindų patalpose naudojimo temperatūra negali viršyti 18°C iki 24°C 
2. Santykinė oro drėgmė turėtų būti diapazone nuo 45% iki 60% 
3. Grindų priežiūra reikia atlikti tiktai tam tikslui skirtomis priemonėmis: „Grindų muilas”, „Priežiūros alyva”, „Alyvuotų grindų 

valiklis”. Informaciją apie grindų priežiūros metodus ir dažnumą rasite ant priežiūros priemonių pakuočių arba tinklapiuose 
www.barlinek.com 

4. Mechaniniams pažeidimams atsiradusiems naudojimo metu garantija netaikoma. 
5. Kasdienė priežiūra turi ribotis paprastu grindų valymu dulkių siurbliu arba šlavimu. 
6. Grindų priežiūros dažnumas priklauso nuo eismo intensyvumo. 
7. Smėlis atneštas ant grindų paviršiaus turi būti kaip galima skubiau pašalintas. Smėlis gali sukelti įbrėžimus ir smulkius 

įlenkimus viršutiniame medienos sluoksnyje. Dėl smėlio atsiradusiems išbrėžimams garantija netaikoma. 
8. Dulkų šalinimui naudoti sausą, minkštą šepetį. Galima naudoti taip pat drėgną skudurėlį su Barlinek ar kitu priežiūros muilu. 

Bet kokiu atveju, po valymo negali likti ant grindų šlapi pėdsakai. Žaloms atsiradusioms dėl vandens ar kitų skysčių garantija 
netaikoma. 

9. Po visais baldų elementais ir kita įranga turinčia betarpišką santykį su grindimis reikia priklijuoti veltiniai padukus. 
10. Po foteliais ar kitais baldais turinčiais ratukus reikia naudoti plastmasinius kilimėlius, kilimus ar kutus paklotus saugančius 

medines grindis nuo mechaniniu pažeidimo 
11. Patalpos, kuriose paklotos grindys, turi būti sistemingai vėdinamos dėl drėgmės sąlygų stabilizavimo 
12. Medinių grindų jokiu atveju negalima dengti PE plėvele ar kitomis medžiagomis nepraleidžiančiomis drėgmės ir oro. 
13. Medienos spalvos pakitimams dėl šviesos (UV spinduliavimo) poveikio garantija netaikoma. 
14. Grindys gali būti atnaujinamos atliekant šlifavimą ir pakartotiną alyvavimą. Grindų atnaujinimų kiekis po viršutinio medienos 

sluoksniu „nuėmimo” priklauso nuo mechaninių pažeidimų gylio. Prieš pradedant mechaninį atnaujinimą (šlifavimą) reikia 
atlikti grindų būsenos analizę ir įvertinti galima ar negalima atlikti mechaninį atnaujinimą. 

15. A Aukščiau pateiktų rekomendacijų nesilaikymas sukelia neatidėliotiną medžiagų ir paslaugų garantijos netekimą. 
16. Ant grindinio šildymo Gamintojas leidžia naudoti tiktai sluoksnines lentas montuojamas plaukiojančioje arba klijuojamoje 

sistemoje. 
17. Prieš sluoksninės lentos klojimą ant grindinio šildymo, investorius turi atlikti pagrindo šildymą pagal „pagrindo šildymo aktą”. 

Išpildytas ir pasirašytas „pagrindo šildymo aktas” tai garantinio lapo priedas. Tokio akto trūkumo rezultatas, tai grindų lentos 
paklotos ant grindinio šildymo sistemos garantijos netekimas. 

18. Informaciją apie sluoksninės lentos klojimą ant grindinio šildymo rasite klojimo instrukcijoje bei tinklapyje www.barlinek.com 

 

SVARBU: Vartotojas privalo supažindinti tvarkančius darbuotojus su aukščiau parašytomis „Alyvuotų kietų ir sluoksninių grindų 
naudojimo sąlygomis”. 

 

Susipažinau su aukščiau pateiktomis naudojimo rekomendacijomis ir garantijos sąlygomis. 

.................................................................................. 
Investoriaus adresas, data ir įskaitomas parašas 

mailto:biuro@barlinek.com.pl
http://www.barlinek.com/
http://www.barlinek.com/

