
Montaż drewnianej podłogi 
Barlinka. 
Pytania i odpowiedzi, które zagwarantują 
Ci poprawny i bezpieczny montaż Twojej 
wymarzonej podłogi!

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY 
ZA WYBÓR DREWNIANEJ 
WARSTWOWEJ PODŁOGI BARLINEK!
Jesteś zapewne podekscytowany faktem, że wkrótce 
będziesz mógł chodzić po wyjątkowo komfortowej  
i naturalnej podłodze, która wniesie do Twojego wnętrza 
wyjątkowy klimat. Aby pomóc Ci spokojnie przejść przez cały 
etap inwestycji przygotowaliśmy dla Ciebie ten przewodnik.



Pytania, które należy zadać montażyście 
drewnianych podłóg barlinka
Czy masz ubezpieczenie na wykonywaną pracę?
Wszyscy profesjonalni montażyści podłóg będą mieli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Poproś montażystę o pokazanie kopii polisy.

Jesteś członkiem narodowego stowarzyszenia podłóg drewnianych lub innego stowarzyszenia branżowego?
Sprawdź, jakie certyfikaty posiada montażysta Twojej podłogi? Ilość i „jakość” certyfikatów może świadczyć  
o profesjonalizmie montażysty.

Jaki rodzaj i co zawiera oferowana gwarancja na produkt oraz Twoją usługę? 
Ponieważ drewniana podłoga to duża inwestycja, musisz dokładnie przeczytać warunki gwarancji na produkt  
oraz umowę z montażystą (szczególnie tekst pisany drobnym drukiem). Jaka jest długość gwarancji?  
Co jest w niej zawarte? Jest coś, co unieważnia gwarancję na wykonana pracę?

Cięcie desek spowoduje powstanie pyłu drzewnego. Jak zabezpieczysz pomieszczenie przed pyłem?
Montaż podłogi to cięcie drewna w trakcie którego powstaje znaczna ilość pyłu drzewnego.  
Upewnij się, czy w trakcie cięcia montażysta będzie korzystał z profesjonalnego odkurzacza i jak pomieszczenie 
zostanie oczyszczone z resztek pyłu?
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Czy korzystasz z podwykonawców?
Gdy wykonawca posadzek korzysta z podwykonawców, weryfikacja ich kwalifikacji może być trudna lub niemożliwa.

Czy świadczysz też usługi, takie jak okresowa pielęgnacja lub renowacja?
Niektórzy wykonawcy po prostu instalują podłogi. Jednakże inni pomagają również zadbać o podłogę oferując 
dodatkowe usługi tj., renowacja, okresowa pielęgnacja. Dzięki temu będziesz mógł dłużej cieszyć się swoją deską 
barlinecką.

Jak będziesz monitorował i sprawdzał wilgotność względną powietrza, wilgotność podłoża oraz temperaturę  
w trakcie montażu? 
Ważne jest, aby montażysta podłogi kontrolował parametry cieplne i wilgotnościowe podczas montażu. 

Co zawiera cena montażu?
Upewnij się, za co dokładnie zapłacisz montażyście i co jest wliczone w cenę. Czy cena zawiera sam montaż,  
czy jest wliczona robocizna oraz zakup dodatkowych materiałów

Czy mogę sprawdzić Twoje referencje?
Powinieneś poprosić o referencje i przeczytać recenzje prac wykonywanych przez montażystę. Czy wykonawca  
ma dobre referencje? Profesjonalny wykonawca nie zawaha się, aby z przyjemnością udzielić ci tych informacji. 
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Pytania:

1. Jak długo potrwa proces montażu podłogi Barlinka i kiedy mogę zacząć chodzić po mojej nowej podłodze?
2. Jak przygotować się przed rozpoczęciem montażu podłogi?
3. Jak wilgotność względna powietrza wpływa na podłogę drewnianą? Jak kontrolować wilgotność względną powie-

trza w pomieszczeniu, gdzie jest zamontowana podłoga Barlinka?
4. Dostawa i przechowywanie podłóg drewnianych przed montażem – jakie powinienem spełnić dodatkowe warunki?
5. Jak długo trwa aklimatyzacja podłogi drewnianej i przystosowanie się jej do warunków cieplno-wilgotnościowych  

w miejscu montażu?
6. Jak podwyższona wilgotność deski wpływa na podłogę drewnianą?
7. Co w przypadku braku równowagi wilgotnościowej między podłogą a otoczeniem?
8. Jaka powinna być wilgotność względna powietrza w moim domu?

Jak właściwie pielęgnować podłogę z twardego drewna, aby zapewnić trwałe piękno i długie użytkowanie
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Jak długo potrwa proces montażu podłogi 
Barlinka i kiedy mogę zacząć chodzić 
po mojej nowej podłodze?

CZAS MONTAŻU DREWNIANEJ PODŁOGI WARSTWOWEJ BARLINKA JEST UZALEŻNIONY OD:

• wielkości pomieszczeń, w których będzie montowana podłoga
• rodzaju montażu: 
 - najszybciej montuje się deski w montażu pływającym oraz poprzez przyszycie desek do płyty drewnopochodnej zszywkami 
 - dłuższy czas montażu to przyklejenie desek do podłoża 
• wykonania specjalistycznych i czasochłonnych prac monterskich, takich jak połączenia desek z płytkami ceramicznymi,  

kamiennymi lub montaż desek na schodach
• podłoża na którym będzie montowana deska. Często przy pracach remontowych parkieciarze muszą dokonać 
napraw podłoża poprzez wykonanie nowej wylewki, szlifowanie nierówności lub wzmacnianie wylewki
• Rodzaju montowanej podłogi. Szybszy będzie montaż podłogi w standardowy wzór a dłużej będzie montowana jodełka klasyczna
Przed montażem deski powinny być aklimatyzowane w pomieszczeniu przez 48 godzin.. Drewniana podłoga warstwowa Barlinka
jest fabrycznie wykończona lakierem lub olejem naturalnym. Podłogi olejowane zaleca się dodatkowo zabezpieczyć olejem
pielęgnacyjnym, co jest czynnością łatwą i szybką. Po zamontowaniu listew przypodłogowych można od razu użytkować 
swoją nową podłogę!
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Jak przygotować 
pomieszczenie do mon-
tażu podłogi drewnianej?
W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM MA BYĆ 
MONTOWANA PODŁOGA MUSZĄ BYĆ 
ZAKOŃCZONE WSZYSTKIE PRACE MOKRE 
TJ., TYNKOWANIE, SZPACHLOWANIE 
ŚCIAN I SUFITÓW. 

Montaż podłogi wymaga usunięcia z pomieszczenia 
wszystkich mebli, sprzętu AGD i przedmiotów znajdujących 
się na podłodze. Zalecamy przed montażem umówić się  
z parkieciarzem na obejrzenie miejsca montażu i uzgodnienie 
zakresu prac. Wizyta montażysty pozwoli na dokładne 
określenie jakości podłoża, zakresu wykonanej pracy  
i ceny za pracę. Z montażystą należy również ustalić, gdzie  
i za jaką cenę ma być usunięta np. stara podłoga oraz 
wszystkie odpady powstałe podczas montażu nowej podłogi.
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Jak wilgotność względna powietrza wpływa na 
podłogę drewnianą ? Jak kontrolować wilgotność 
względną powietrza w pomieszczeniu gdzie jest 
zamontowana podłoga Barlinka?
PODŁOGA DREWNIANA JEST MATERIAŁEM HIGROSKOPIJNYM. ZE WZROSTEM WILGOTNOŚCI 
WZGLĘDNEJ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, WZRASTA WILGOTNOŚĆ PODŁOGI. 

Wilgotność ta jest oddawana po spadku wilgotności powietrza. Wahania wilgotności powodują minimalne zmiany 
wymiarowe deski warstwowej. W sezonie grzewczym mogą  pojawić się szczeliny między deskami a po sezonie 
grzewczym szczeliny znikną.

PAMIĘTAJ!
• Przed montażem podłogi powinny być zakończone wszystkie prace mokre takie jak tynkowanie, szpachlowanie  

ścian i sufitów, malowanie a ich powierzchnie powinny być suche.
• Aklimatyzacja przez 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będzie montowana podłoga  

w fabrycznie zamkniętych opakowaniach
• Przy zbyt wysokiej lub niskiej wilgotności względnej powietrza używaj odpowiednio osuszacza lub nawilżacza powietrza 

lub systemów klimatyzacji.
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Dostawa 
i przechowywanie 
podłóg drewnianych 
przed montażem
PODŁOGA MA BYĆ DOSTARCZONA 
W FABRYCZNIE ZAMKNIĘTYCH 
OPAKOWANIACH.

Temperatura powinna mieścić się w zakresie  
+18 °C do +24 °C (+64.4 °F do +75.2 °F) ,  a wilgotność 
względna powietrza w granicach 45 – 65%. Podłoga  
w miejscu montażu musi być aklimatyzowana przez 48 godzin. 
Podczas aklimatyzacji opakowania z deskami powinny  
być składowane na równej powierzchni. 
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Jak długo trwa aklimatyzacja podłogi drewnianej 
i przystosowanie się jej do warunków cieplno-
wilgotnościowych w miejscu montażu
AKLIMATYZACJA PODŁOGI JEST KONIECZNA I MUSI BYĆ TRAKTOWANA  
JAKO NIEZBĘDNY ETAP JEJ MONTAŻU. 

W miejscu aklimatyzacji powinny panować takie warunki, jakie będą utrzymywane podczas użytkowania podłogi.  
Temperatura powinna mieścić się w zakresie +18 °C do +24 °C (+64.4 °F do +75.2 °F) ,  a wilgotność względna powietrza 
w granicach 45% – 65%. Przystosowanie się drewna do warunków panujących w danym pomieszczeniu jest ważne ,  
by po montażu podłoga nie ulegała zniekształceniom na skutek zmiany wymiarów poszczególnych jej elementów 
pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Czas aklimatyzacji podłogi warstwowej jest krótszy w porównaniu  
do podłóg litych, które aklimatyzuje się nawet do 7 dni.
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Jak podwyższona wilgotność deski wpływa 
na podłogę drewnianą 
DREWNO JEST MATERIAŁEM HIGROSKOPIJNYM TZN. TAKIM, 
KTÓRY POBIERA I ODDAJE WILGOĆ.

Ma to oczywiste zalety ponieważ dzięki temu podłoga drewniana ma wpływ na mikroklimat w pomieszczeniu. Musisz jednak 
pamiętać, że zmiana wilgotności drewna wiąże się z jego pęcznieniem lub kurczeniem. Niska wilgotność powietrza powoduje 
również spadek wilgotności drewna, jego kurczenie się i powstanie szczelin. Im jaśniejsza podłoga tym jest to bardziej widoczne.

Podwyższona wilgotność powietrza prowadzi z kolei do pęcznienia drewna- podłoga wtedy zmienia swoje rozmiary- poszczególne 
deski ,,powiększają” się. W przedziale wilgotności 45-60% te zmiany będą niewielkie i nie mają większego znaczenia. Inaczej będzie 
przy wilgotnościach wyższych powyżej 70%- użytkowanie podłogi w takich warunkach może już wpłynąć na zmianę jej wyglądu. 
Pęczniejące, napierające na siebie deski mogą spowodować delikatne uniesienie się krawędzi które będą narażone na szybsze 
ścieranie się. Również jeżeli zostawimy za małe szczeliny dylatacyjne podłoga może się zaprzeć o ściany i podnieść do góry.

Musisz pamiętać o kontrolowaniu wilgotności powietrza w domu- zimą przy niskiej wilgotności stosuj nawilżacze. W czasie 
letnich, wilgotnych  miesięcy staraj się aby nie zwiększać dodatkowo wilgoci w powietrzu- nie otwieraj okien bezpośrednio po lub 
w czasie deszczu, zamykaj drzwi od łazienki po wzięciu prysznica, nie susz ubrań w pomieszczeniach gdzie masz zamontowaną  
podłogę drewnianą.
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Co w przypadku braku równowagi 
wilgotnościowej między podłogą a otoczeniem?
W TAKIM PRZYPADKU DREWNO BĘDZIE DĄŻYĆ DO WYRÓWNANIA SWOJEJ 
WILGOTNOŚCI- A WIĘC JĄ ZWIĘKSZAĆ LUB ODDAWAĆ. 

Skutkować to będzie skurczem lub pęcznieniem drewna. W przypadku skurczu mogą pojawić się na podłodze  
szczeliny a w przypadku pęcznienia uniesienie krawędzi desek. Aby temu zapobiec musisz przestrzegać kilku zasad:

• montuj podłogę na suchym podłożu;
• kontroluj warunki mikroklimatyczne;
• nie przechowuj podłogi przed montażem w wilgotnych miejscach;
• gdy masz ogrzewanie podłogowe nie podnoś temp. na powierzchni podłogi powyżej 29 °C.

Najwięcej wad na podłogach drewnianych powoduje nadmierna wilgoć - nie montuj zatem podłogi drewnianej  
w takich pomieszczeniach czyli np. w łazienkach. Używaj odpowiednich mopów, które nie zostawiają mokrych plam.
Największe szkody może wyrządzić zalanie podłogi- przed montażem upewnij się, że instalacje w Twoim domu są 
szczelne i prawidłowo wykonane.
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Jaka powinna być 
wilgotność względna 
powietrza w moim domu? 
To samo znowu?  
OPTYMALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA 
PODŁOGI DREWNIANEJ TO: 

wilg. 45%-60% a temp. +18 °C do +24 °C (+64.4 °F do +75.2 °F). 
Pamiętaj, że dbanie o właściwą wilgotność jest ważne przede 
wszystkim dla nas ludzi- najlepsze warunki mikroklimatyczne dla 
człowieka są również najlepszymi dla podłogi drewnianej. Deska 
barlinecka jest podłogą warstwową przez co bardziej stabilną 
niż podłogi lite, a tym samym dużo mniej reaguje na zmiany 
wilgotności i temperatury powietrza. Jest najbezpieczniejszym 
rozwiązaniem jeśli chodzi o podłogi drewniane.
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Jak właściwie pielęgnować podłogę z twardego 
drewna, aby zapewnić trwałe piękno i trwałość?

DESKA BARLINKA JEST ŁATWA W UTRZYMANIU, PAMIĘTAJ JEDNAK O KILKU RZECZACH:

• usuwaj systematycznie piasek z podłogi poprzez zamiatanie lub odkurzanie;
• myjąc podłogę nie zostawiaj mokrych plam;
• stosuj podkładki ochronne pod meble oraz krzesła
• jeżeli masz dużego psa dbaj o obcinanie pazurów, kiedy zaczyna stukać nimi o podłogę;

Normalną cechą drewna jest zmiana koloru pod wpływem słońca- jeżeli chcesz to ograniczyć, w czasie największego 
nasłonecznienia zasuwaj zasłony lub żaluzje. Pamiętaj, że przykryta podłoga po pewnym czasie będzie się różnić od 
tej na odkrytej powierzchni- więc zastanów się czy np. dywan jest ci potrzebny.
Pamiętaj, że od tego jak będzie dbał  o swoją podłogę zależy jej dobry wygląd przez wiele lat.
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Barlinek S.A. 
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl


