PROTOKÓŁ UKŁADANIA
DESKI trójwarstwowej

9. Wymiary pomieszczenia:

WYPEŁNIA MONTAŻYSTA

a) szerokość:

1. Rodzaj inwestycji:
a) mieszkanie
c) inny obiekt

b) długość:

b) dom jednorodzinny
......................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

(

10. Sprawdzenie po rozpakowaniu. Podać ilość desek nie nadających
się do montażu (w sztukach).
11. Sprawdzenie ilości:

2. Opis układanej deski:
podać gatunek drewna,
wykończenie, klasę
oraz serię produktu

c) powierzchnia układanej podłogi (m2):

)

3. Rodzaj podkładu:

a) wystarczająca ilość desek do ułożenia podłogi

TAK / NIE

b) wystarczająca ilość podkładu

TAK / NIE

Wypełnić w przypadku klejenia podłogi do podłoża.

WARUNKI PANUJĄCE NA BUDOWIE PRZED MONTAŻEM
4. Wilgotność podłoża:
a) betonowe

2%

b) drewniane

8%

c) anhydrytowe

0,5%

12. Gruntowanie pomieszczenia:

12-24 godzin
( przed
klejeniem )

TAK / NIE

13. Nazwa stosowanego gruntu:
14. Nazwa stosowanego kleju:
Wypełnić w przypadku układania podłogi na ogrzEwaniu.

5. Równość podłoża:
– maksymalna różnica w poziomie na 2 mb.

(podać różnicę w mm)

6. Wentylacja pomieszczenia – sprawna:

TAK / NIE

7. Czy jest w pomieszczeniu właściwa temperatura do montażu:
(18-24 °C)

TAK / NIE

8. Zapakowane paczki z deskami leżakowały w pomieszczniu.
w którym będą układane 48 godzin:

................................................................................................................................

TAK / NIE

15. Wilgotność wylewki:
16. Rodzaj ogrzewania:
a) elektryczne

b) wodne

17. Czy został wypełniony Protokół Wygrzewania Posadzki

TAK / NIE

18. Czy zastosowano izolację przeciwwilgociową na posadce

TAK / NIE

rodzaj izolacji

...............................................................................................................

Data i czytelny podpis Inwestora

Data i podpis montażysty.
Pieczątka firmy odpowiadającej za montaż.

....................................................................................................................................................................................

adres do korespondencji

Odmawiam wykonania montażu,
z powodu nie spełnionych warunków
w Pkt. .............................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

nr telefonu

informacje dla inwestora:
Firma Barlinek S.A. nie ponosi odpowiedzialności, za montaż wykonany niezgodnie z Instrukcją montażu.
Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji znajdują się na www.barlinek.com.pl
e-mail: biuro@barlinek.com.pl
W punktach wyboru, należy zaznaczyć właściwą odpowiedź.
Protokół wypełniony nieczytelnie jest nieważny.
Fałszowanie protokołu, grozi natychmiastowym zerwaniem umowy o współpracy.
Dokument w 3 egzemplarzach: 1 dla inwestora, 1 dla montażysty, 1 do wysłania przez montażystę do Barlinek S.A. na adres:
BARLINEK S.A. 25-323 Kielce, al. Solidarności 36, tel. +(48) 41 333 11 11 / fax +(48) 41 333 00 00

