
SPECIFICAȚIA TEHNICĂ PRODUS     
 

 

STEJAR BRIGHT PICCOLO 
 

Błąd! Nie podano nazwy pliku. 

 
 

Nume furnizor Barlinek S.A. 

Index produs BJ8-DBE1-OX4-XXR-E14110-F 

Nr.catalog produs 1WJ000018 

Codul de bare EAN 5906737983454 

 

MATERIAL/ STRUCTURĂ 
 
Structura parchetului 

Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul 
inferior din lemn de rășinoase. 

Aspectul suprafaței Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Family 

Finisarea suprafeței Ulei Natural Oxidativ  
Sistem de asamblare 
(la fiecare pachet sunt atașate 
instrucțiuni de asamblare a podelei)  

Latura transversală - sistem Crosslock, inserția pentru sistemul de blocare frontală 
- HDF 

 

CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR 
Caracteristica stratului superior  Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este 

caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se 
închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfază cu patru 
laturi, periat. Produs colorat, culoare: stejar natural 

Duritatea lemnului de stejar utilizat 
pentru stratul superior al parchetului. 
Metoda de măsurare - cf.standardului 
EN 13489 - analiza pe baza metodei 
Brinell (EN 1534)  

 
Duritate medie - 37 MPa 
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Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile 

admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate 

în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.  

 

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE 
Dimensiuni unei plăci individuale (mm) Toleranțe 

Grosime: 14 Rost între două plăci montate ≤ 0,2mm 

Lungime: 660 +/-0,1% 

Lățime: 110 +/- 0,2mm 

 

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU 
STANDARDUL EN 13647 

Stratul superior 2,5 mm 

Stratul din mijloc 9,5 mm 

Stratul inferior 2,0 mm 

 

AMBALAJ 
Cantitatea plăcilor în pachet 7 buc. x 660mm 

Pachet 0,5m
2
/ amb., 56 amb./palet = 28m

2
 

 

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE 
Umiditatea parchetului 7% +/- 2% 

Montaj pe un sistem de încălzire prin 
pardoseală: 
 

Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu 
apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiuni de montaj, atașate la fiecare 
pachet cu produse. Produsul se montează doar model herringbone prin lipire de 
suprafața suport 

Garanție 25 de ani 

 

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR* 
Clasificarea stratului superior conform PN-EN 13489 Clasa liberă 

Clasificarea stratului superior Barlinek  Clasa Family 

Noduri sănătoase Acceptabile pentru diametru până la 25mm 

Noduri putrede, chituite, împrăștiate Neacceptabile 

Găuri de la noduri, chituite  Acceptabile pentru diametru până la 10mm 

Urme de coajă în interiorul lemnului Neacceptabile 

Colorația stratului superior Oricare 

Trasee și sistemul fibrelor Oricare 

Luciul Acceptabile fără restricții 

Alburn Acceptabile la margine până la 5% din lățimea plăcii 

Crăpături chituite Neacceptabile 

Biodegradare (albăstreală/pete galbene) Neacceptabile 

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se 
referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este 
un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu 
EN 1310. 
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SPECIFICAȚIA TEHNICĂ PRODUS     
 

 

ÎNGRIJIREA PARDOSELILOR ULEIATE CU ULEI NATURAL 
WASH CARE BARLINEK 
Agent pentru îngrijirea 
zilnică a pardoselilor 

 

PROPRIETĂŢI: detergent concentrat pentru spălarea pardoselilor, cu săpunuri de 
provenienţă vegetală şi aditivi naturali de îngrijire. Curăţă temeinic şi nu lasă urme. 
împrospătează şi protejează pardoselile împotriva murdăriei. 
UTILIZARE: pentru toate pardoselile din lemn şi plută acoperite cu ulei sau ceară şi a altor 
suprafeţe de lemn uleiate sau ceruite în interiorul încăperilor, de ex: mobila. De 
asemenea, este perfect şi pentru pardoseli laminate. 
Pardoselile trebuie curăţate un mop umed, stors foarte bine. 

 Consumul aproximativ este de 1 L/110 M2 

WAX CARE PLUS BARLINEK-  
Agent pentru îngrijirea 
periodică a pardoselilor 
 

PROPRIETĂŢI: detergent lichid pentru curăţarea şi întreţinerea lemnului, pe bază de 
materii prime naturale. întreţinerea regulată protejează suprafaţa lemnului, o 
regenerează şi o conservă 
UTILIZARE: pentru toate pardoselile din lemn şi plută acoperite cu ulei sau ceară şi a altor 
suprafeţe de lemn uleiate sau ceruite în interiorul încăperilor de ex. a mobila. 
Aplicaţi Wax Care pe pardoseala curăţată şi întindeţi în mod egal cu ajutorul mop-ului sau 
a unei cârpe curate. Agentul are proprietăţi hidrofobe, suprafaţa mătăsos-mată poate fi 
lustruită pentru obţinerea unui luciu mai puternic 

 Consumul aproximativ este de 1 L/110 M2 

MAGIC CLEANER BARLINEK-  
Agent pentru curăţarea 
intensă a murdăriei 

ATENŢIE: Utilizarea altor produse de curăţare pentru pardoselile uleiate cu ulei natural, altele 
faţă de cele enumerate mai sus, poate duce la modificarea culorii stratului superior al 
pardoselii 

 

FRECVENŢA RECOMANDATĂ DE ÎNGRIJIRE A PARDOSELILOR* 
 

 Săpun pentru îngrijire 

Wash Care Barlinek 

Soluţie pentru îngrijire 

Wax Care Plus Barlinek 

Soluţie pentru curăţare 

Magic Cleaner Barlinek 

 Curăţare curentă* îngrijire periodică** Curăţare completă 

Tipul de trafic 0 dată la 5 - 7 zile 0 dată la -12 luni 0 dată la -18 luni 

Pardoseli în încăperi cu trafic 

scăzut, de ex. Camere de locuinţă, 

dormitoare 

 

0 dată la 3 - 5 zile 

 

0 dată la -6 luni 

 

0 dată pe an 

Pardoseli în încăperi cu trafic 

mediu, de ex. Scări, Coridoare, 

Birouri 

 

0 dată la 1 - 3 zile 

 

1 sau 2 ori pe lună 

 

3 sau 4 ori pe an 

IMPORTANT : Pardoselile trebuie întreţinute numai cu produse destinate întreţinerii şi curăţării acestora. 
* Folosirea agenţilor de curăţare şi îngrijire a pardoselilor uleiate cu uleiuri naturale ai altor producători 

decât Barlinek poate conduce la apariţia petelor, decolorărilor pe pardoselile colorate şi cele naturale şi o 
schimbare mare în ceea ce priveşte gradul de alunecare şi luciu, în cazul folosirii produselor altor 
producători, compania Barlinek nu îşi asumă responsabilitatea pentru efectele în urma utilizării acestora. 

Toate recomandările cu privire la frecvenţa de curăţare şi îngrijire a pardoselilor sunt prezentate 
orientativ şi depind de utilizarea efectivă a acestora. Motivele menţionate mai sus nu pot constitui baza 
unei reclamaţii legate de garanţie. Nisipul şi lichidele de pe podea au o acţiune foarte negativă asupra 
pardoselii, de aceea acestea trebuie să fie eliminate. Curăţarea completă cu soluţia Magic Cleaner trebuie 
realizată rar şi poate fi amânată în timp, în mod semnificativ, datorită curăţării regulate şi menţinerea 
pardoselii în stare bună. 

** Se recomandă ca prima îngrijire să fie realizată imediat după montarea pardoselii cu Wax Care Plus.. 
Următoarele în conformitate cu informaţiile din tabel. 

Atenție 

Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate 

Fotografiile individuale ale șabloanelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative 

 

Data întocmirii fișei – 23.01.2020
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