
 

SPECYFIKACJA PRODUKTU  

NAZWA DOSTAWCY: BARLINEK S.A. 

OPIS PRODUKTU:  Listwa przypodłogowa lakierowana na biało  

OZNACZENIE PRODUKTU: Kolekcja ELITE 

Nazwa profilu Indeks EAN kod Nr katalogowy 

PW95 
 

LIS-SOS-LB1-220-095-P95 
 

5906737959268 P9527362A 
 

1. MATERIAŁ / WYGLĄD (Szczegóły dotyczące komponentów oraz ich specyfikacja/ metale/ plastik/ kolor/ ilość ) 

Listwy białe produkowane na bazie wysoce selektywnego drewna iglastego łączonego na mikrowczepy. 
Powierzchnia dekoracyjna oraz krawędź dolna listwy jest typu finisz tzn. jest zabezpieczona fabrycznie poprzez 
warstwowe lakierowanie odpornym i ekologicznym białym lakierem (RAL 9010). Powierzchnia dekoracyjna tak  
uszlachetniona lakierem UV subtelnie uwidacznia fakturę drewna nadając listwie ekskluzywności. 
Dodatkowe informacje: 
- lakier można malować na dowolny kolor przy pomocy wodnych lakierów do drewna (bez rozpuszczalnikowych) 
- dolna krawędź też jest zaimpregnowana lakierem – stabilność, wysoka odporność na wilgoć od podłoża 
 
 
 

                 
 
 

2. WYMIARY PRODUKTU I TOLERANCJE 
(Szczegóły dot. wymiarów montowanych części, jeśli wymagane na produkcie). 

Nazwa profilu Długość [mm]  Szerokość [mm] Wysokość [mm] 

PW95 
 

       2200 +/-10 mm 16 +/-0,5 
 

95 +/-0,5 mm 
 

3. ZASTOSOWANIE 
Jako element dekoracyjny, maskujący szczelinę dylatacyjną na styku ściana / podłoga wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych. Rekomendowany do podłóg drewnianych. 

4. MONTAŻ (Ręczny / instrukcja montażu ręcznego) 

Montaż listew do ściany : 1) na klej montażowy 2) na klips montażowy (“Barclips”). 
Wszystkie narożniki wewnętrzne oraz zewnętrzne docina się pod kątem, rekomendowane jest wykorzystanie do tego celu 
elektrycznej piły kątowej z tarczą o jak największej liczbie zębów (nie strzępi krawędzi).  
W przypadku krzywych ścian listwy montujemy nie dociskając ich, a ewentualne szczeliny między listwą a ścianą 
maskujemy np. białym akrylem (akryl można malować pod kolor ściany jeśli ściany nie są białe). Więcej informacji nt 
montażu na stronie www.barlinek.com 



 

5. LOGISTYKA (Szczegóły dot. typu opakowania/materiałów/ostrzeżeń/ opakowań HWL oraz tranzytowych) 

Profil 
listwy 

Wymiary 
nominalne 
listwy [mm] 

ciężar 
1szt 
[kg] 

ilość 
listew w 
paczce 

[szt] 

wymiar 1 
paczki wys x 

szer x dł  
[mm] 

ciężar 
paczki 

[kg] 

ilość 
paczek 

na 
palecie 

wymiar pełnej 
palety wys x 

szer x dł [mm] 

ciężar 
palety 
[kg] 

PW95 16/95/2200 1,43 10 160/95/2200 14,2 48 1150/800/2200 697 
 

6. Klasyfikacja defektów 
1 Dopuszczalna odchyłka długości: ze względu na typ produktu nie podlega szczegółowym ograniczeniom, ze względu 

na brak wpływu tego parametru na utrudnienia podczas montażu. Listwa może mieć wymiar w tolerancji +/- 10mm od 
nominalnego wymiaru 

2 Główny: Widoczne znaki / spękania warstwy wierzchniej z widoczną warstwą drewna surowego 
3 Główny: Defekt lakierniczy / brak warstwy lakierniczej na warstwie wierzchniej 
4 Główny: Produkt z zarysowaniami / wgnieceniami warstwy wierzchniej powodującymi przerwanie ciągłości warstwy 

lakierniczej 
5 Główny: Produkt jest brudny lub uszkodzony 
6 Główny: Kod nie poddaje się skanowaniu, jest nieprawidłowy 
7 Główny: Zły produkt / opakowanie – błąd w oznakowaniu paczki 

 
SPORZĄDZONE PRZEZ :       DATA : 


