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WARUNKI UŻYTKOWANIA SPORTOWYCH PODŁÓG 
LAKIEROWANYCH SPORTEXTREME PLUS

Wysokiej jakości drewniane podłogi produkowane przez Barlinek wykonane są w całości z naturalnego drewna. Podłogi te charakteryzują się wysokimi 
walorami użytkowymi i estetycznymi. Drewo to materiał higroskopijny zdolny do wchłaniania wilgoci. Higroskopijna budowa drewna powoduje zmianę jego 
wymiarów. Z tego powodu bardzo ważne jest utrzymywanie w pomieszczeniu wilgotności względnej powietrza w granicach 45% do 60% i temperatury 
w przedziale od +18°C do 24°C. Przestrzeganie „Warunków użytkowania drewnianych sportowych podłóg lakierowanych” ma na celu zachowanie parame-
trów wymienionych w aktualnej „Deklaracji Właściwości Użytkowych”.

Producent udziela gwarancji jeżeli ułożone podłogi użytkowane są zgodnie z jego wytycznymi.
1. Temperatura użytkowania podłóg drewnianych w pomieszczeniu powinna być w przedziale od +18°C do +24°C
2. Wilgotność względna w pomieszczeniu powinna zawierać się w przedziale od 45% do 60%
3. Pielęgnację podłogi należy prowadzić tylko i wyłącznie środkami przeznaczonymi do tego celu: „Protektor Komplet”, „Protektor Blask”, oraz 

„Protektor Koncentrat”. W żadnym wypadku nie należy stosować środków do pielęgnacji podłóg na bazie silikonu. Do usuwania śladów kleju 
stosowanego przez piłkarzy ręcznych należy zastosować specjalistyczne środki czyszczące przeznaczone do usuwania tego typu zabrudzenia.

4. Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania nie podlegają gwarancji.
5. Codzienna pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podłogi.
6. Częstotliwość pielęgnacji podłogi jest uzależniona od natężenia ruchu.
7. Podłoga sportowa może być użytkowana tylko i wyłącznie w obuwiu sportowym nie powodującym uszkodzeń mechanicznych oraz zabrudzeń 

powierzchni podłogi. Czarne podeszwy lub koła wózków mogą zostawić trudne do usunięcia ślady na powierzchni podłogi.
8. Sprzęt sportowy, meble itp. Należy podnosić a nie przesuwać po podłodze.
9. Dozwolone jest używanie sprzętu sportowego tylko do użytku w pomieszczenich.
10. Przed wejściem na podłogę sportową powinny być obowiązkowo umieszczone wycieraczki do czyszczenia obuwia z błota i piasku.
11. Piasek naniesiony na powierzchnię podłogi powinien być w miarę pilnie usunięty. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na warstwie lakieru 

oraz drobne wgniecenia i zarysowania w warstwie wierzchniej drewna. Zarysowania powstałe od naniesionego piasku nie podlegają reklamacji.
12. Do usuwania kurzu powinno stosować się suche, miękkie szczotki. Można również używać lekko wilgotne ścierki z dodatkiem środka pielę-

gnacyjnego „Protektor Koncentrat” lub bez niego. W żadnym wypadku po sprzątaniu nie mogą pozostać mokre ślady na podłodze. Wszelkie 
uszkodzenia podłogi spowodowane wodą lub innymi płynami nie mogą być podstawa do reklamacji.

13. Nadmierna ilość wody może spowodować poważne uszkodzenia podłogi. Zabrania się mycia podłóg mokrym mopem lub urządzeniem me-
chanicznym dającym zbyt dużo wody.

14. Do czyszczenia mechanicznego należy stosować maszyny do tego przeznaczone. W instrukcji obsługi maszyny powinna być informacja, że 
nadaje się do czyszczenia drewnianych podłóg lakierowanych.

15. W przypadku dużych obciążeń punktowych należy koniecznie zastosować podkładki np. z arkusz sklejki o wymiarach min. 600mm x 600mm 
x 20mm lub podwójnych arkuszy ułożonych w sposób mijankowy 2x (600mm x 600mm x 10mm). Podkładki zabezpieczą połączenia desek 
podłogowych. Podkładki pozwolą na rozłożenie ciężaru na większą powierzchnię zmniejszając nacisk punktowy.

16. Przy obciążeniach tocznych należy stosować kółka nie zostawiające wgłębień.
17. Pod wszystkie elementy mebli i innego wyposażenia wnętrz mającymi bezpośrednią styczność z podłogą powinny być pod klejone podkładki 

filcowe.
18. Pod fotele oraz inne meble posiadające kółka obowiązkowo należy stosować maty podkładowe z tworzywa sztucznego, wykładziny lub dywa-

niki zabezpieczające podłogę drewnianą przed uszkodzeniem mechanicznym.
19. Pomieszczenia, w których zostały zamontowane podłogi powinny być systematycznie wietrzone/klimatyzowane w celu ustabilizowania warun-

ków wilgotnościowych.
20. W celu ochrony podłogi podczas innych wydarzeń niż sportowe należy zastosować miękkie maty zabezpieczające. Po zakończeniu wydarze-

nia należy je natychmiast usunąć. Długotrwałe przykrycie drewnianej podłogi matami zabezpieczającymi może spowodować jej uszkodzenie.
21. Zmiana kolorystyczna drewna pod wpływem światła (promieni UV) nie podlega reklamacji.
22. Podłoga może zostać poddana procesowi renowacji poprzez jej szlifowanie i ponowne lakierowanie. Producent dopuszcza stosowanie podczas 

renowacji lakiery przeznaczone do podłóg drewnianych stosowane zgodnie z instrukcją ich aplikacji.
23. Ilość renowacji podłogi polegających na „zdjęciu” warstwy wierzchniej drewna oraz jest uzależniona od głębokości uszkodzeń mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do renowacji mechanicznej (szlifowanie) powinno się dokonać analizy stanu podłogi i ocenić możliwość lub brak możli-
wości renowacji mechanicznej.

24. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje natychmiastową utratę gwarancji na System Sport Extreme Plus
25. Producent dopuszcza stosowanie systemu Sport Extreme Plus na wodnym lub elektrycznym ogrzewaniu podłogowym. Przed montażem deski 

warstwowej na ogrzewaniu podłogowym, inwestor powinien wykonać wygrzewanie posadzki zgodnie z „protokołem wygrzewania posadzki”. 
Wypełniony i podpisany „protokół wygrzewania posadzki” stanowi załącznik do karty gwarancyjnej. Brak tego protokołu skutkuje utratą gwa-
rancji na system Sport Extreme Plus. Informacje dotyczące montażu deski warstwowej na ogrzewaniu podłogowym znajdują się w instrukcji 
montażu oraz na stronie internetowej www.barlinek.com.

26. Gwarancja udzielona przez wykonawcę traci moc jeżeli którakolwiek wada nie została zgłoszona przez inwestora w terminie do 14 dni od jej 
wystąpienia..

WAŻNE: Na użytkowniku ciąży obowiązek zapoznania personelu sprzątającego z opisanymi powyżej „Warunkami użytkowania drewnianych sportowych podłóg lakie-
rowanych” .
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