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dbamy o Twoją 
drewnianą podłogę
Dla jeszcze większego komfortu użytkowania naszych podłóg, ofertę 
uzupełniliśmy szeroką gamą profesjonalnych akcesoriów do ich montażu, 
czyszczenia i pielęgnacji. 

Barkiet System to kompleksowa gama materiałów okołopodłogowych 
rekomendowanych przez markę Barlinek, stworzona w oparciu o doświadczenie 
i wiedzę ekspercką naszych najlepszych specjalistów.

Akcesoria Barkiet System dostępne są w dwóch liniach:
HOME i PROFESSIONAL
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seria HOME
produkty łatwe w montażu i użytkowaniu, 
rekomendowane do samodzielnego stosowania. 
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Podkłady
to podstawa

Materiał poliuretan wtórnie wiązany

Absorbcja akustyczna [dB] 16-19

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 0,04

Niwelowanie nierówności [mm] do 2,2

Gęstość [kg/m3] 180

Grubość [mm] Kolor Szerokość [m] Długość [m] Opakowanie 
jednostkowe Opakowanie handlowe

3,0 biały 1 10 10 m2 1 szt.

Pianka poliuretanowa 
Właściwości
• produkt odporny na wilgoć
• duża pojemność cieplna (gromadzi i utrzymuje ciepło)
• dobra izolacja akustyczna, nie przekazuje drgań
• produkt ekologiczny - pochodzący z recyclingu
• elastyczny - posiada pamięć kształtu
• łatwy i szybki montaż

Materiał włókno drzewne iglaste

Absorbcja akustyczna [dB] 15-19

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 0,07

Niwelowanie nierówności [mm] do 3

Gęstość [kg/m3] 250

Grubość [mm] Kolor Szerokość [m] Długość [m] Opakowanie 
jednostkowe Opakowanie handlowe

4,0 szary 0,59 0,79 6,99 m2 1 op. 6,99 m2

5,5 szary 0,59 0,79 6,99 m2 1 op. 6,99 m2

5,5 zielony 0,59 0,79 6,99 m2 1 op. 6,99 m2

7,0 szary 0,59 0,79 6,99 m2 1 op. 6,99 m2

Płyta podpodłogowa 
Właściwości
• produkt ekologiczny i przyjazny dla środowiska naturalnego
• dobra izolacja termiczna i akustyczna
• odporny na obciążenia (wytrzymałość na ściskanie do 20t/m2) 

co przedłuża trwałość podłogi w systemie pływającym
• łatwy i szybki w montażu
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Właściwe przygotowanie podłoża to kluczowa sprawa 
przed zamontowaniem podłogi. Teraz dzięki naszej 
kompleksowej ofercie akcesoriów do montażu można to 
zrobić samodzielnie - szybko i profesjonalnie, aby nową 
podłogą cieszyć się od zaraz.
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Materiał Korek

Absorbcja akustyczna [dB] 20

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 0,045

Niwelowanie nierówności [mm] do 1

Gęstość [kg/m3] 200

Grubość [mm] Kolor Szerokość [m] Długość [m] Opakowanie jednost-
kowe Opakowanie handlowe

2,0 naturalny 1 10 10 m2 1 szt.

Mata korkowa 
Właściwości
• produkt naturalny i ekologiczny
• dobra izolacja termiczna i akustyczna
• trwały i elastyczny
• nie nasiąka wodą
• łatwy i szybki w montażu

Materiał papier

Absorbcja akustyczna [dB] 8

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 0,14

Niwelowanie nierówności [mm] do 1 do 1

Gęstość [kg/m3] 190 +/- 5%

Grubość [mm] Kolor Szerokość [m] Długość [m] Opakowanie jednost-
kowe Opakowanie handlowe

2,3 szary 1 15 15 m2 1 szt.

2,3 szary 1 40 40 m2 1 szt.

Tektura falista
Właściwości
• produkt naturalny i ekologiczny
• dobra cena
• doskonała przewodność cieplna - produkt zalecany  

na ogrzewanie podłogowe
• łatwy i szybki w montażu

Instrukcja montażu podkładów:
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Folia paroizolacyjna

Grubość [mm] Kolor Szerokość [m] Długość [m] Opakowanie jednost-
kowe Opakowanie handlowe

0,2 żólty 2 50 100 m2 1 szt.

Reakcja na ogień: F

Typ wyrobu: Typ  A

Wytrzymałość na rozciąganie:
Wzdłuż min. 8 MPa

W poprzek min. 6 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu:
Wzdłuż min. 150 %

W poprzek min. 150 %

Wytrzymałość na rozdzieranie:
Wzdłuż min. 40 N

W poprzek min. 40 N

Opór dyfuzyjny pary wodnej: 3,9x1011 [(m2·s·Pa)/kg] +/- 35%

Wodoszczelność: Spełnienie wymagań przy 2 [kPa]

Substancje niebezpieczne: brak

Własciwości folii LDPE i paroizolacyjnej
• pierwsza warstwa przy montażu pływajacym
• membrana chroniąca drewno przed korozją biologiczną
• chroni materiały podpodłogowe przed utratą właściwości
• odporna na przenikanie pary wodnej
• skutecznie chroni podziemne części budynku przed wilgocią
• może pełnić rolę czasowych, przenośnych osłon stanowisk pracy, 

materiałów budowlanych itp.
• chroni przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych
• wytrzymała na rozciąganie i rozdzieranie
• łatwy i szybki montaż
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Typ wyrobu: Typ 200

Substancje niebezpieczne: brak

Grubość [mm] Kolor Szerokość [m] Długość [m] Opakowanie jednost-
kowe Opakowanie handlowe

0,08 żółty 2 50 100 m2 1 szt.

0,08 żółty 2 12,5 25 m2 1 szt.

Folia LDPE 
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SPA
dla drewna
Protektor Silver
Nowa linia delikatnych środków pielęgnacyjnych do podłóg 
drewnianych lakierowanych wykonana w oparciu o nanotechnologię. 
Produkty z tej serii zawierają aktywne nanocząsteczki srebra, które 
nadają im działanie:

• antybakteryjne wobec 99,99% bakterii
• antygrzybiczne
• dezodorujące
• antyelektrostatyczne
• opóźniające osiadanie kurzu

Nanocząsteczki srebra zawarte w produktach odkładają 
się w szparach, szczelinach, fugach i dylatacjach mytych 
i dezynfekowanych powierzchni, a także w używanych myjkach 
i padach, zapewniając im ochronę antybakteryjną.

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.

Koncentrat płynu do mycia podłóg 
drewnianych lakierowanych
Właściwości
• koncentrat płynu do rozcieńczania w proporcji  

1 nakrętka na 2 L wody
• skutecznie usuwa zabrudzenia
• pogłębia naturalny kolor podłogi
• tworzy na powierzchni inteligentną aktywną powłokę dezodorującą
• podłoga nabiera właściwości antyelektrostatycznych

Do użycia środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop 
Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.

Emulsja impregnująca do podłóg 
drewnianych lakierowanych
Właściwości
• przeciwdziała osadzaniu się kurzu
• pogłębia naturalny kolor powierzchni nadając jej lekki połysk
• podłoga nabiera właściwości antypoślizgowych 

i antyelektrostatycznych

Zalecana do użycia po uprzednim umyciu podłogi koncentratem lub 
sprayem do mycia podłóg Protektor Silver.

Do użycia środka zalecany jest applicator pad z zestawu Quick Mop 
Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej.
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Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

0,5L 4 szt.

Spray do mycia podłóg  
drewnianych lakierowanych 
Właściwości
Rozcieńczony koncentrat płynu do mycia i pielęgnacji podłóg drewnia-
nych lakierowanych w formie sprayu. Produkt gotowy do zastosowania.

Do użycia środka zalecany jest cleaning pad z zestawu Quick Mop 
Barlinka do sprzątania podłogi drewnianej.

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1 szt. 1 szt.

Quick mop - zestaw do sprzątania  
podłogi drewnianej 
Właściwości
• wykonany z najwyższej jakości aluminium, gwarantującego długo-

wieczność produktu
• dzięki mocowaniu na rzepy - łatwy i przyjemny w użytkowaniu
• po każdorazowym użyciu możliwość przechowywania w pudełku 

zaopatrzonym w instrukcję użytkowania
• jakość odpowiadająca jakości produktów używanych przez profe-

sjonalne firmy sprzątające
• w skład zestawu wchodzą: składany aluminiowy kij teleskopowy, 

aluminiowy stelaż z mocowaniem na rzepy oraz pady myjący i apli-
kujący

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

0,5L 4 szt.

Spray do mycia powierzchni drewnianych 
Właściwości
• dedykowany do mebli i innych powierzchni drewnianych poza podłogą
• skutecznie usuwa kurz, zabrudzenia, oraz ślady palców
• opóźnia osadzanie się kurzu, pozwalając dłużej utrzymać 

powierzchnie w czystości
• pozostawia powłokę antystatyczną i dezodorującą 
• nie pozostawia smug ani zacieków

Pady: myjący i aplikujący
• wykonany z najwyższej jakości mikrowłókien
• dopuszczalna temperatura prania nawet 95oC
• nie tracą zdolności pochłaniania brudu nawet po 700-krotnym 

wypraniu
• mocowane na rzepy
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Drewno to najszlachetniejszy surowiec. Aby jak naj-
dłużej cieszyć się jego walorami warto zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie mon-
tażu i użytkowania. Do tego celu Barlinek oferuje gamę 
akcesoriów ochronnych, zabezpieczających podłogę 
w najbardziej newralgicznych punktach.

Ochrona
dla drewna

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1 szt. 4 szt.

Zestaw montażowy
Zestaw montażowy to narzędzia niezbędne do ułożenia drewnianej 
deski warstwowej.

W skład zestawu wchodzi: metalowa łapa i drewniany dobijak.

Produkt Opakowanie  
jednostkowe

Opakowanie  
handlowe

 Ø 20 mm 20 szt. 24 op.

 Ø 28 mm 12 szt. 24 op.

 40x20 mm 10 szt. 24 op.

 20x20 mm 20 szt. 24 op.

 28x28 mm 12 szt. 24 op.

 60x25 mm 6 szt. 24 op.

 100x120 mm 1 szt. 24 op.

Ochronne podkładki filcowe  
białe oraz czarne
Właściwości
• chronią powierzchnię podłogi podatnej na zarysowania
• zabezpieczają  meble przed zarysowaniami przez ciężkie 

przedmioty (telewizor, sprzęt rtv itp.)
• ułatwiają przesuwanie mebli
• dostępne są w kolorach białym lub czarnym w różnych kształtach: 

koło, kwadrat, prostokąt, owal lub do indywidualnego docięcia
• samoprzylepne
• w komplecie papier ścierny o wymiarach 40x40 mm do 

przygotowania powierzchni, do której przyklejania będzie 
podkładka ochronna.
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Produkt Grubość [mm] szerokość [mm] długość [mm] Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

mata transparentna 1,5 900 1200 1 szt. 1 szt.

mata przyciemniana 1,8 900 1200 1 szt. 1 szt.

mata kolorowa 1,8 900 1200 1 szt. 1 szt.

Mata ochronna z poliwęglanu (PC): 
transparentna, przyciemniana, kolorowa 
Właściwości
• ochrona podłogi przed tarciem kółek lub nóg krzesła
• łatwa do utrzymania w czystości
• estetyczny element wyposażenia biura, pracowni, kącika nauki lub 

domowego miejsca pracy
• spodnia powierzchnia maty (gładka) pokryta warstwą cienkiego 

filmu poliuretanowego, który ma działanie antypoślizgowe
• elastyczna i odporna na powstawanie załamań
• mata przyciemniana rekomendowana do ciemnych podłóg
• maty kolorowe w dwóch wersjach kolorystycznych: niebiesko-

różowa i zielono-niebieska, rekomendowane do pokoi dziecięcych

Grubość [mm] szerokość [mm] długość [mm] Opakowanie jednostkowe Opakowanie handlowe

1 800 1200 1 szt. 1 szt.

1 1000 1400 1 szt. 1 szt.

Mata ochronna z polipropylenu (PP) 
transparentna
Właściwości
• ochrona podłogi przed tarciem kółek lub nóg krzesła
• łatwa do utrzymania w czystości
• matowa powierzchnia
• dobra cena
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Listwy drewniane
naturalnie dopasowane
Wykonane z drewna profilowane listwy przyścienne 
służą do przykrycia szczelin dylatacyjnych, 
pozostawionych między podłogą a ścianami. Każdy 
z prezentowanych 7 profili występuje w wielu 
wybarwieniach i kolorach pozwalających na dobór 
odpowiedniej listwy do zakupionej deski barlineckiej.

40

20

Listwa przypodłogowa 
P10

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

40 20 2200 1 szt. 10 szt.

58
20

Listwa przypodłogowa 
P20

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

58 20 2200 1 szt. 10 szt.

60

16

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

60 16 2200 1 szt. 10 szt.

Listwa przypodłogowa 
P50
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78

18

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

78 18 2200 1 szt. 10 szt.

Listwa przypodłogowa 
P30

90

16

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

90 16 2200 1 szt. 10 szt.

Listwa przypodłogowa 
P60

90

16

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

90 16 2200 1 szt. 10 szt.

Listwa przypodłogowa 
P61
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Klips montażowy
Klips montażowy metalowy – Barclips przeznaczony do montażu 
listew przypodłogowych z oferty Barlinka. Pozwala na łatwe i szybkie 
przymocowanie listew, a także w razie potrzeby na ich demontaż.

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

15 szt. 1 op.

50 szt. 1 op.

1 1 1 1

4 4 4

5 55

2 2 2 2

3 3 3 3

1 2

45°

45°

45°

25–50 cm

3

5

4

45°

Instrukcja montażu listew przypodłogowych 
Krok po kroku
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Schody, miejsca styku z innymi rodzajami podłoża, 
różnice poziomów. Aby te połączenia przebiegały bez 
zakłóceń, potrzebne jest dodatkowe wsparcie. W asor-
tymencie marki Barlinek znajduje się pełen wachlarz  ak-
cesoriów dodatkowych, dzięki którym podłoga zostanie 
idealnie wkomponowana w otoczenie.

Specjalne
rozwiązania

Listwy dylatacyjne są stosowane, 
gdy powierzchnie podłóg są bardzo 
duże oraz do łączenia podłóg między 
pomieszczeniami (w ofercie dostępne są 
listwy lakierowane i surowe).

Listwa dylatacyjna

20

55

19

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

20 55 1000 1 szt. 1 szt.

20 55 2000 1 szt. 1 szt.

Listwa progowa zapewnia miękkie, 
łagodne przejścia między podłogą z deski 
barlineckiej a innymi rodzajami podłóg, 
np. wykładzinami dywanowymi, płytkami 
ceramicznymi (w ofercie dostępne są 
listwy lakierowane i surowe).

Listwa progowa 

20

55

30

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

20 55 1000 1 szt. 1 szt.

20 55 2000 1 szt. 1 szt.

Listwa schodowa niska przeznaczona 
jest do wykończenia krawędzi schodów 
wykonanych z deski barlineckiej 
oraz tworzenia łagodnych przejść w 
przypadku dużej różnicy poziomów  
(w ofercie dostępne są listwy lakierowane).

Listwa schodowa niska

20

55

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

20 55 2000 1 szt. 1 szt.
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Listwa schodowa wysoka przeznaczona 
jest do wykończenia krawędzi schodów 
wykonanych z deski barlineckiej oraz 
tworzenia łagodnych przejść w przypadku 
dużej różnicy poziomów (w ofercie 
dostępne są listwy lakierowane i surowe).

Listwa schodowa wysoka

55

41

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie  
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

41 55 1000 1 szt. 1 szt.

41 55 2000 1 szt. 1 szt.

Listwy zakończeniowe są bezpiecznym 
i eleganckim rozwiązaniem 
dla wykończenia różnych typów krawędzi 
(w ofercie dostępne są listwy lakierowane).

Listwa zakończeniowa

20

24

Wysokość [mm] Szerokość [mm] Długość  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

20 24 2000 1 szt. 1 szt.

Rozetki przeznaczone są do maskowania 
rur c.o. wyprowadzonych z podłogi 
(tzw. pionów).

Rozetka

20

Ø18/22

Ø50

Wysokość 
[mm]

Średnica otworów 
[mm]

Średnica całkowita  
[mm]

Opakowanie 
jednostkowe

Opakowanie 
handlowe

20 18/22 50 1 szt. 1 szt.
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produkty profesjonalne oraz takie, do zastosowania których 
wskazany jest profesjonalny montażysta.

seria PROFESSIONAL
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Protektor Koncentrat 
Właściwości
• środek do codziennej pielęgnacji podłogi drewnianej lakierowanej
• koncentrat płynu do rozcieńczania w proporcji 100 ml płynu  

na 5 L wody
• nie zawiera wosków co ułatwia późniejszą renowację podłogi
• nie pozostawia zacieków
• tworzy na czyszczonej powierzchni odporny, antystatyczny, 

przeciwpoślizgowy film ochronny
• można go stosować także na podłogach kamiennych 

i ceramicznych.

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.

Protektor Blask 
Właściwości
• środek do okresowej konserwacji podłogi drewnianej lakierowanej
• produkt gotowy do użycia
• nie zawiera parafin i wosków, przez co nie rozmazuje się  

i nie gromadzi brudu
• tworzy bardzo odporną powłokę, która odnawia się przy kolejnych 

użyciach
• eliminuje niewielkie zarysowania
• zabezpiecza podłogę drewnianą również w miejscach  

o dużym natężeniu ruchu jak biura czy sklepy
• przed każdorazowym nałożeniem Protektora Blask należy zmyć 

podłogę środkiem Protektor Komplet
• jedno opakowanie  1L wystarcza na ok. 50 m2

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.

Ochrona  
i renowacja
Nawet najtwardsze gatunki drewna wymagają ochrony 
i starannej pielęgnacji. Ponieważ Barlinek zna się na 
drewnie lepiej niż ktokolwiek inny, wiemy również jak 
skutecznie je czyścić i konserwować oraz  jak napra-
wiać drobne uszkodzenia. W tym celu stworzyliśmy 
gamę specjalistycznych środków dedykowanych do 
podłóg olejowanych oraz lakierowanych.
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Protektor Komplet 
Właściwości 
• silny preparat do odtłuszczania i dokładnego czyszczenia podłóg 

drewnianych lakierowanych
• koncentrat płynu do rozcieńczania w proporcji 50-300 ml płynu 

na 5 L wody w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi
• skutecznie usuwa brud, plamy i stare powłoki past i innych 

środków konserwujących
• nie pozostawia zacieków
• idealny do stosowania przed szlifowaniem i ponownym 

lakierowaniem podłogi, a także przed odświeżaniem środkiem 
Protektor Blask

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.

Olej pielęgnacyjny naturalny i biały
Właściwości
• środek odświeżający i pielęgnujący do podłóg drewnianych 

olejowanych
• stosowany najczęściej 1-2 razy w roku, zależnie od stopnia 

zabrudzenia powierzchni
• zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
• zalecany jako pierwszy środek pielęgnacyjny dla powierzchni 

fabrycznie pokrytych olejem
• zaleca się stosowanie oleju pielęgnacyjnego w takim kolorze, 

w jakim została fabrycznie zaolejowana podłoga
• przed każdorazowym nałożeniem oleju należy zmyć podłogę 

środkiem Intensywny Zmywacz

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.

Olej naprawczy  
naturalny, biały, cherry 
Właściwości
• przeznaczony do pielęgnacji i odświeżania oraz napraw 

punktowych podłóg drewnianych olejowanych
• jako środek odświeżający stosowany najczęściej 1-2 razy w roku, 

zależnie od stopnia zabrudzenia powierzchni
• zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
• zaleca się stosowanie oleju naprawczego w takim kolorze, w jakim 

została fabrycznie zaolejowana podłoga
• przed każdorazowym nałożeniem oleju należy zmyć podłogę 

środkiem Intensywny Zmywacz

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 1 szt.
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Lakier naprawczy: mat, pół mat, wysoki połysk 
Właściwości
• 1-składnikowy lakier na bazie wody dostępny w trzech połyskach: 

mat, pół mat, wysoki połysk
• przeznaczony do powierzchni drewnianych i laminowanych
• stosowany do wykończenia napraw punktowych wykonanych 

przy użyciu szpachli bądź przy mniejszych uszkodzeniach 
do użycia samodzielnie

• łatwy w użyciu
• dobra odporność na ścieranie, substancje chemiczne i zarysowania
• szybko schnie

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

30 ml 1 szt.

Mydło podłogowe
Właściwości
• środek do bieżącej pielęgnacji podłóg drewnianych olejowanych
• nadaje się do podłóg, mebli, blatów kuchennych i wszelkiego 

drewna we wnętrzu mieszkania
• zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
• uporczywe zabrudzenia i plamy usuwać Intensywnym zmywaczem, 

a następnie nanieść Mydło podłogowe

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.

Intensywny zmywacz 
Właściwości
• środek do gruntownego czyszczenia podłóg drewnianych 

olejowanych
• usuwa brud, tłuszcze, nikotynę i starą warstwę mydła
• zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia
• Intensywny Zmywacz należy użyć każdorazowo przed nałożeniem oleju

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1L 4 szt.
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Szpachla z zestawem akcesoriów
Właściwości
• zestaw naprawczy, w którego skład wchodzą: szpachla, szpatułka 

do nakładania i do usuwania nadmiaru szpachli oraz specjalny pad 
do polerowania naprawianej powierzchni

• przeznaczona do naprawy punktowej rys, szczelin, pęknięć 
i innych uszkodzeń powstałych na powierzchniach drewnianych 
i laminowanych

• dostępna w 8 kolorach: dąb, jesion/klon, dąb parzony, szary jasny, 
wenge, merbau, orzech, grafit

• łatwa w użyciu
• nie zawiera rozpuszczalnika
• umożliwia wykonanie całkowicie niewidocznych napraw

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

100 g 1 szt.

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

15 g 1 szt.

Wosk naprawczy twardy 
Właściwości
• przeznaczony do naprawy punktowej rys, szczelin, pęknięć 

i innych uszkodzeń powstałych na powierzchniach drewnianych 
i laminowanych

• miejsca naprawione przy pomocy wosku są odporne na nacisk, nie 
zapadają się przy chodzeniu

• twardnieje w kilka sekund a nadmiar można w prosty sposób 
usunąć np. za pomocą nożyka lub skalpela

• w celu uzyskania najbardziej zbliżonego koloru można użyć kilku 
kolorów wosku (na zasadzie ich zmieszania)

• łatwy w użyciu - do roztopienia można użyć lutownicy bądź 
zapalniczki

• nie blaknie
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Sprawdź proponowane dopasowanie kolorystyczne 
środków naprawczych do podłóg Barlinka na stronie 
www.barlinek.com
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Montaż
drewnianej podłogi

Klej Barlinek 1K STP 
Właściwości
• klej jednoskładnikowy poliuretanowo-silanowy wykonany 

w technologii STP
• przeznaczony do klejenia: deski warstwowej, deski podłogowej 

litej, mozaiki parkietowej, parkietu tradycyjnego, warstwowego, 
przemysłowego 16-22 mm, egzotycznego łączonego na pióro-wpust

• przeznaczony do stosowania na jastrychach cementowych 
i anhydrytowych, betonie, płytach wiórowych, V100 
oraz przeszlifowanych OSB

• nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• nie zawiera rozpuszczalników
• średnie zużycie 800-1200 g/m2

• czas pracy: 30-40 minut

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

8 kg 1 szt.

16 kg 1 szt.

Grunt Barlinek 1K STP
Właściwości
• grunt jednoskładnikowy poliuretanowy
• przeznaczony do przygotowania podkładów cementowych, 

anhydrytowych i betonowych przed klejeniem parkietu przy 
pomocy kleju Barlinek 1K STP

• służy zwiększeniu przyczepności masy i kleju do podłoża, 
wzmocnieniu górnej warstwy podłoża, związaniu kurzu na podłożu

• nie zawiera rozpuszczalników
• nakładanie za pomocą wałka nylonowo-pluszowego, wałka  

z gąbki lub szpachlą elastyczną
• średnie zużycie 90-200 g/m2

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

0,9 kg 6 szt.

6 kg 1 szt.
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Deska barlinecka może być układana w systemie pły-
wającym lub poprzez klejenie do podłogi. W tym drugim 
przypadku rekomendujemy skorzystanie z gamy profe-
sjonalnych klejów i gruntów, które gwarantują wieloletnią 
trwałość stworzonego połączenia. 
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Klej Barlinek WFR
Właściwości
• klej jednoskładnikowy na bazie żywic syntetycznych
• przeznaczony do klejenia: deski warstwowej, mozaiki parkietowej, 

parkietu tradycyjnego, warstwowego, przemysłowego, łączonego 
na pióro-wpust

• przeznaczony do stosowania na jastrychach cementowych 
i anhydrytowych, betonie, płytach wiórowych V100 oraz 
przeszlifowanych OSB

• nadaje się na ogrzewanie podłogowe
• średnie zużycie 800-1200 g/m2

• czas pracy: do 20 min. po nałożeniu

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

14 kg 1 szt.
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Zmywacz do kleju Barlinek 1K STP 
Właściwości
• środek czyszczący na bazie alkoholu
• przeznaczony do zmywania zabrudzeń powstałych w czasie 

przyklejania parkietu
• usuwa pozostałości niezwiązanego kleju z powierzchni 

lakierowanego fabrycznie parkietu

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1 L 6 szt.

Grunt Barlinek Primer D
Właściwości
• grunt jednoskładnikowy dyspersyjny
• przeznaczony do przygotowania podkładów cementowych, 

anhydrytowych i betonowych oraz podkładów drewnopodobnych  
i z płyty OSB przed klejeniem parkietu przy pomocy kleju Barlinek 
WFR 

• służy zwiększeniu przyczepności masy i kleju do podłoża, 
wzmocnieniu górnej warstwy podłoża, związaniu kurzu na podłożu

• nie zawiera rozpuszczalników
• nakładanie za pomocą wałka welurowego lub moherowego
• średnie zużycie 125 g/m2

• dla podłoży nasiąkliwych (cementowe,betonowe) możliwość 
rozcieńczenia z wodą w proporcji 1:1

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1 kg 6 szt.

3 kg 1 szt.
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Dobijak profesjonalny 
Właściwości
• stosowany przy montażu drewnianej deski warstwowej
• wykonany z tworzywa o dużej wytrzymałości
• dobrze amortyzuje uderzenia młotka
• chroni deski przed uszkodzeniami

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1 szt. 6 szt.

Korek w płynie
Właściwości:
• stosowany do wypełniania szczelin dylatacyjnych powstałych m.in. 

przy montażu schodów, listew, łączenia różnych typów podłóg np. 
deski barlineckiej z płytką, zwłaszcza po łuku

• na bazie granulatu korkowego, związanego klejem nie 
zawierającym rozpuszczalnika,

• gęstość ok. 0,6 g/cm3 (DIN 5245 I-PY),
• odporność na temperatury od -40ºC do +90ºC,
• czas schnięcia od ok. 24 do 48 godzin, w zależności od geometrii 

fugi i wilgoci powietrza
• temperatura przerobu od +5ºC do +35ºC,
• przechowywanie – 12 miesięcy w zamkniętym opakowaniu. 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

500 ml 1 szt.

P
R

O
FE

S
S

IO
N

A
L



27

Ekspozycja
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Aktywnie wspieramy przyrodę. Realizujemy szereg programów ekologicznych, 
stosujemy przyjazne naturze rozwiązania. Zastosowanie nowoczesnych technologii 
pozwala nam nie tylko zadbać o środowisko, ale również… o Twoją kieszeń.

oszczędna technologia
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Oświetlenie podłogowe LED 
Właściwości
• punkt świetlny – oczko LED 12V 0,25W o średnicy 42 mm
• w zestawie z punktem świetlnym - 2 przewody o dł. 5 cm 

zakończone złączami typu Mini oraz dodatkowy kabel o dł. 180 cm
• materiał – stal nierdzewna
• do montażu wewnątrz pomieszczeń
• klasa ochronności - III
• klasa szczelności źródła światła – IP 54
• trwałość 20 000 godzin – do momentu spadku strumienia światła
• gwarancja 3 lata

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1 szt. 1 szt.

3 szt. 1 op.

5 szt. 1 op.

Oświetlenie podłogowe LED w prosty sposób zamontowane  
w podłodze daje nam możliwość wyczarowania w naszym domu 
niesamowitych wręcz efektów, ale też pomaga obniżyć rachunki. 
Dostępne są 3 rodzaje opakowań oświetlenia podłogowego 
(każde z okablowaniem): pojedyncze oczko, zestaw 3 oczek 
oraz zestaw 5 oczek.

LED-owo
znaczy nowocześnie

Zestaw zasilający LED
Właściwości
• zestaw zasilający 6W do wbudowania z rozdzielaczem 3x gniazdko 

mikro
• bezawaryjne i miniaturowe połącznie z punktem świetlnym LED
• wymiary 50 x 45 x 15 mm
• do montażu wewnątrz pomieszczeń
• do jednego zasilacza można podłączyć maksymalnie 20 opraw 

oczka LED wpust 12V 0,25W – w jednej, dwóch bądź w trzech 
liniach

• gwarancja 3 lata

Opakowanie  
jednostkowe 

Opakowanie  
handlowe

1 szt. 1 szt.
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BARLINEK S.A. 
25-323 Kielce, al. Solidarności 36
tel. +(48) 41 333 1111 
fax +(48) 41 333 0000
e-mail: biuro@barlinek.com.pl


