
                                                                                                                                                                                        
GARANTIINFORMASJON 

 

Garantien gjelder parkett montert innendørs i boliglokaler og i offentlige bygninger, forutsatt at Barlineks 

installasjons- og vedlikeholdsinstruksjoner er overholdt i hele garantiperioden. 

 

Vær oppmerksom! 

 Gulvet kan legges på tørre, rene og jevne overflater. 

 Parketten er ikke ment å plasseres utendørs eller i områder med høy luftfuktighet (vaskerom, bad). 

 De nyinnkjøpte brettpakkene må legges horisontalt i rommet der gulvet skal legges og la pakkes ut i 

minst 48 timer. 

 Det er et krav å bruke dampsperre (0,2 mm polyetylenfolie) for alle typer betongunderlag for flytende 

legging. 

 Rommet der gulvet er installert skal ha god ventilasjon. Relativ luftfuktighet i rommet skal være 30-

60% og temperatur 18-24°C både når du legger og bruker gulvet. Når du legger på et 

gulvvarmesystem, må temperaturen ikke overstige 27°C på gulvflaten, selv ikke under skap, tepper 

osv. Dampbarriere må alltid påføres under gulvvarme. 

 Vann og sand er tregulvets største fiender. For å beskytte gulvet mot dette anbefaler vi å tørke matter 

både utvendig og innvendig som kan absorbere sand og skitt. 

 Ben og bordben skal være utstyrt med filtputer for å beskytte gulvet mot riper. På spesielt utsatte 

steder, for eksempel under kontorstoler på hjul, skal gulvet beskyttes med beskyttelsesmatter. 

 Les instruksjonene nøye før du begynner å legge gulvet! 

 

Garantiperiode:  

 20 år 

 30 år (Senses Collection) 

 5 år (Ek 4-stav, Ek 3-stav Rustic, Ek 3-stav Nordic, Ask 10 mm) 

 5 år for produkter montert i offentlige bygninger, uavhengig av kolleksjon eller produktserie. 

 

Garantien omfatter: 

 Holdbarheten til produktets funksjonslag når det brukes i samsvar med formålet, 

 Holdbarheten til de enkelte elementene til produktet,  

 Kvaliteten på elementene (dimensjoner, det at elementene er tilpasset hverandre) i samsvar med EN 

13489 Normen „Tregulv – flerlags gulvelementer”. 

 

Detaljert garantikort og instruksjoner om legging av vedlikehold finner du på www.barlinek.com.  

 

http://www.barlinek.com/

