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GİRİŞ
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Barlinek, Polonya’daki en modern ve aynı zamanda çevre dostu imalat fabrikala-
rından biridir. Bulunduğu konumunu yeni teknolojilere, makinelere, üretim hatlarına, 
depolara ve ekolojik çözümlere yaptığı yatırımlara borçludur. Yılda 11.5 milyon met-
re parke döşeyecek etkileyici üretim gücüne ulaşmıştır. 

Barlinek, yabancı piyasalardan gelen taleplerdeki artışa yanıt vermek amacıyla, 
üretim kapasitesini artırmaktadır. Barlinek, 2007 Sonbaharında ülke dışındaki ilk 
fabrikasını Ukrayna’da Vinnytsia’da açtı. Şirket, 2008 yılının başında Romanya’nın 
enbüyük ağaç işleme fabrikasını devraldı. Yakın gelecekte Ukrayna’da başka yatı-
rımlar yapılacak olup Rusya’da fabrika açılması planlanmaktadır.

Barlinek Grubu, saygın bir ahşap parke imalatçısıdır; Polonya’da ki en 
büyük, dünyada ise lider firmalar arasındadır. 

Şirketin ticari markalı ürünü olan üç tabakalı Barlinek parke şu anda  
4 kıtaya 46’dan fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

bizi öne çıkaran şey...

yaptıklarımızdır

Barlinek S.A., 2005 yılında Varşova Menkul Kıymetler 
Borsasında başarılı bir açılış yaptı. Finans çevrelerinin 
dikatini çekmiş olması Barlinek’in ürünlerinin ve hizmet-
lerinin yüksek kalitesini daima koruyarak yeni pazarla-
ma açılma şeklindeki gelişme stratejisini onaylamaktadır. 
Ayrıca şirketin bu stratejisi, farklı meslek grupları ve tüke-
ticiler tarafından şirkete verilen sayısız ödül ve payeyle 
de onaylanmaktadır.
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AHŞAP SINIFLANDIRMASI

Barlinek parkeleri doğal ahşaptan yapılır. Üretimde kullanılan bütün öğeler, insanlar ve doğa 
için en yüksek güvenlik standartlarına uygundur. Bu uygulama, Barlinek’in aldığı PZH (Doğal 
Hijyen Enstitüsü) sertifikasıyla belgelenmiştir. Parkeler yatak odalarına, çocuk odalarına veya 
kreşlere gönül rahatlığıyla döşenebilir.

EXCLUSIVE – ahşabın görsel ve pratik özelliklerinin ince ve zarif bileşimi; halkaların mükem-
mele yakın çizgileri ve yer yer kendini gösteren budaklar bu özel parkelerin en göze batan 
özellikleridir. Eğer iç mekanınızı özenle tasarlamak istiyorsanız, EXCLUSIVE parkeleri seçin. 

SELECT – hafifçe kendini gösteren ton farkları ve damarlı desenin hoş çekiciliği olağanüstü 
uyumlu bir bileşim yaratıyor. Doğanın güzelliği ve soyluluğu küçük budaklarla vurgulanıyor. 
Zevkli döşenmiş bir iç mekana mükemmel örnek oluşturacak bir parke mi arıyorsunuz? SE-
LECT sınıfı parkeler sizin için biçilmiş kaftan.

FAMILY – zengin bir renk paleti ve yumuşak bir desen oluşturan orta boyutlu budaklarla 
etkileyici kumlu bir desen. Doğal ahşabın cazibesi döşeme yüzeyini mükemmel şekilde bi-
çimlendiriyor. Sade bir stil ve modası geçmeyen güzellikten mi hoşlanıyorsunuz? FAMILY sınıfı 
parkeleri seçin, evinizi güzelleştirsinler.

NATUR – farklı boyutlarda budaklarla bezenmiş, bütün ihtişamıyla ahşap. Halkalı desen ağa-
cın her yılki gelişimini gösteriyor ve geniş bir renk paleti sergiliyor. Sade ve doğal iç mekanları 
mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Dayanıklılık ve sadelik mi arıyorsunuz? NATUR sınıfı parke-
leri seçmekte tereddüt etmeyin! 

RUSTIC – Olağanüstü içkabuğa ve doğal bir kumlu desene sahip benzersiz nitelikte parkeler. 
Bunlar, olgun budaklarıyla vurgulanan renk çeşitliliğiyle dikkat çekiyorlar. Özgünlüğe ve alışıl-
madık tasarıma mı prim veriyorsunuz? RUSTIC parkeler beklentilerinizi karşılayacaktır. 

Barlinek parkelerinin 
yüzey tabakasına 

göre sınıflandırılması 

BARCLICK sisteminin faydaları:
	Yapışkan kullanılmadan basit, hızlı ve temiz montaj,
	Iki parke plakası arasında güçlü ve dayanıklı birleşme,
	Montaj sonrasında hemen kullanıma hazır parke,
	Gerektiğinde (taşınma, genel dekorasyon, vs.) sökülmesi kolaydır; 
	İkinci defa montaj olanağı: giriş-çıkış bağlantısı sıkıntı yaşamadan ikinci defa monte  

etmenizi mümkün kılacak kadar güçlü ve dayanıklıdır. 

Barlinek parkesi, Barlinek S.A.’nın teknik personeli  
tarafından geliştirilmiş olan BARCLICK eklenti  
çözümüyle ayırt edilir.

Yapılandırılması ve uygulanması üzerinde senelerce çalışıldı. Farklı türlerde ağaçları 
(yerli ve ayrıca egzotik ağaçlar) kapsayan araştırma dünyanın farklı yerlerindeki doğal 
kullanım şartlarına uyarlanmış bir odanın değişken mikro iklim koşullarının simülasyo-
nunu gerçekleştirebilen özel bir laboratuarda gerçekleştirildi. 
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Orta çapraz tabaka  
– iğne yapraklı ağaç

Üst tabaka – Avrupa ve egzotik 
menşeli ahşap 

Alt tabaka  
– iğne yapraklı ağaç 

7 tabaka UV 
sertleştirilmiş cila 

Tek parçalı parke  
– Belirli bir desen  
farkı yoktur.  
Bütün bir ağacı andırır

Üç parçalı parke
– Parkenin genişliği boyun-
ca üç sıra tahta (gelenek-
sel parkeyi anımsatıyor) 

Barlinek parkeleri, ahşabın bütün avantajlarını montaj kolaylığıyla ve yüzer döşemelerin ye-
nilenmesiyle birleştiriyor. Bu modern ürün, montaj sürecinde yapışkan kullanılması gerekliliğini 
ortadan kaldırıyor. Tek tek parkeler arasındaki ek yerlerinin mükemmelliği, patentli BARC-
LICK giriş-çıkış çözümüyle sağlanıyor.

CiLALAMA – Barlinek parkelerinde birkaç kat UV sertleştirilmiş akrilik cila kullanıyoruz. Barlinek 
parkelerinin temel ürünleri, yarı-mat cilayla kaplanır (yansıtma katsayısı, Gardner ölçeğine göre 
20ş’dir). Yüksek parlaklıkta, Gardner ölçeğine göre 95ş’lik yansıtma katsayısına sahip cilayla 
veya aşınmaya ve yıpranmaya ve mekanik hasara karşı direnci artırılmış yeni kuşak cilayla kap-
lanmış parkeler de mevcuttur.

UV sertleştirilmiş akrilik cilalı tabakaların en önemli faydaları arasında yüksek estetik değere sa-
hip olmalarıni ve çalışma özelliklerini; zararlı maddeler içermemelerini; yüzeyin son derece esnek 
olmasını; eskimeye karşı dirençliliğini; bakımınının ve temiz tutulmasının kolay olmasını; çalışma 
koşuları ve doğa üzerinde olumsuz hiçbir etkiye sahip olmamalarını sayabiliriz.

YAğLAMA – ekolojik yağ, parke yüzeyinde herhangi bir ek tabaka yaratmaz, ahşaba işler ve nüfus 
eder. Bu süreç,yüzeyde doğal yapıyı ve ağaç halkalarını ortaya çıkarır. Örneğin bir badanalanmış 
döşeme etkisi yaratmak için farklı tonlarda yağlar mevcuttur. Yağlanan Barlinek parkeleri, zamanla 
şık bir ahşap döşeme görünümü alarak daha da özgün estetik değer kazanırlar.

207 mm genişliğinde parke.
Barlinek’in normal ürünü, üç katlı parke, zengin seçenek sunan ahşap tipleri (Avrupa ve eg-
zotik) ve ayrıca çok çeşitli parke kaplamaları (yağlar, beyaz yağlar, eskitilmiş parkeler, yüksek 
parlaklıkta cila).

180mm genişliğinde parke. 
Tek parçalı Barlinek parkede gerçek yenilik. Geleneksel masif parkeyi andıran özgün bir parke; 
fakat daha ucuz olmakla kalmıyor, BARLICK birleştirme sistemi sayesinde montajı da çok daha 
kolay. Mevcut yüzey tabakaları: meşe, dişbudak, merbau ve jatobe. 

130mm genişliğinde parke. 
En son trendlere Batı Avrupa’dan gelen bir yanıt. Azaltılmış genişlik meyil vurgusu yeni serinin 
estetik değerlerini oluşturuyor. Her kenarın ilk bakışta belli olmayan incelikli eğimi, ahşabın doğal 
güzelliğini ortaya çıkarıyor ve daha hafif görünmesini sağlayarak ve bir derinlik duygusu vererek 
optik anlamda parkeyi uzatıyor. Döşeme bir homojen kaplama oluşturmuyor, çünkü parkelerin 
kenarları ışığı yansıtıyor ve dokunulduğunda kendini hissettiriyor.

yüzey bitirme
tipleri
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Yüzeyleri UV cilayla, doğal yağla veya yüksek paklak ci-
layla bitirilmiştir. Bu ürün özellikle talepkar müşterilere yö-
nelik bir üründür. Ayrıca, bir evin en güzel odalarında en 
çekici şekilde görünecek tek strip parkeleri tercih eden-
lere yöneliktir.

serisi
exclusive

Resimler ürünlerin görünüşünü tam olarak yansıtmamaktadır. 3 katlı ahşap parkelerin gerçek 
örneklerini görebilmek için yetkili satıcımıza danışınız.
UYARI: Sipariş verilen ürün satış noktasında sergilenen örnekle renk farklılıkları içerebilir.

TEKLİF

Yedi tabakalı imal edilen UV sertleştirilmiş cila kaplamasına 
sahiptir. Makul bir fiyatla doğal ahşaptan yapılma yüksek 
sınıflı üç tabakalı parkedir. Çevrelerinde ekolojik ve sağlık-
lı ve aynı zamanda hoş görünen şeyler olmasını isteyen 
genç insanlar için iyi bir üründür. 

Doğal yüzey bitirme yağına, renkli veya yüksek parlaklıkta 
verniğe sahiptir. Zarif ve geleneksel görünümüyle, kendini 
kanıtlamış ve klasik desenlere dayanan bir zemin arayan 
müşteriler için mükemmel seçimdir. Üst tabaka bitirme 
maddelerinin çeşitliliği ve renkleri bu seriye ait parkelerin 
tipik özelliğidir. 

serisi
classic

serisi
life

Ürün: Barlinek Parkeleri

30 yıl 
garanti 

1 şeritli

30 yıl 
garanti 

özgün yüzey 
bitişleri

20 yıl 
garanti 

Edindiğimiz deneyim, modern bir ailenin ken-
di kişiliklerini tamamen yansıtacak bir seçime, 
ifade özgörlüğüne ve kendi yaşama alanlarını 
yaratma şansına sahip olmaya değer verdiğini 
göstermiştir. Bu nedenle, Barlinek parkeleriyle 
kesinlikle sağlanabilecek bireysel estetik zevkli 
ve evrensel işlevselliği bir araya getiren bir de-
korasyon çözümünü öneriyoruz.

Barlinek parkeleri, evinizi hayallerinize uygun 
şekilde dekore etmenize olanak verir; özgürlük 
duygusuna, özgünlüğe, zarif güzelliğe ve do-
ğadan kaynaklanan sağlığa değer veren mo-
dern aile gözetilerek yaratılmışlardır. Ayrıca sa-
hip oldukları özellikleri yıllar boyunca muhafaza 
ettikleri için iyi bir yatırımdır.

aileniz için

geniş bir seçim
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TEKLİF – EXCLUSIVE SERISI

lake UV (genişlik 180 mm)
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exclusive
serisi

Meşe natur
1 strip

Meşe espresso
1 strip

Meşe antic family
1 strip

Meşe select
1 strip

Meşe family
1 strip

Merbau family
1 strip

jatoba family
1 strip

Meşe beyaz wash 
brushed

1 strip

Dişbudak family
1 strip
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TEKLİF – EXCLUSIVE SERISI

Meşe family pahlı
1 strip

Dişbudak family pahlı
1 strip

Meşe natur pahlı
1 strip

Meşe select pahlı
1 strip

Meşe siyah pahlı
1 strip

Meşe family pahlı
1 strip

Meşe cherry pahlı
1 strip

exclusive

lake UV (genişlik 130 mm)

doğal yağ (genişlik 180 mm)
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TEKLİF – CLASSIC SERISI

Yüksek parlaklıkta cila
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UV lake mat/beyaz 

Yüksek parlaklığa sahip parkeler, klasik tarzda dekore edilmiş ve antika eşyalarla 
döşenmiş iç mekanlar için idealdir. Fakat en son trendler bunların modern ve bazen 
futuristik mobilyalarla birlikte da kullanılmaya başlandığını göstermektedir. 

classic
serisi

Kayın Select
3 strip

Meşe Family 
Beyaz
3 strip

Dişbudak family
Beyaz
3 strip

Meşe Family 
Mat 

3 strip

Dişbudak family
Mat

3 strip

Meşe Select
3 strip

Dişbudak Select
3 strip

Merbau family
Mat

3 strip

Kayın Family 
3 strip

Meşe Family 
3 strip

Dişbudak Family 
3 strip



16

Barlinek, doğal döşemeler

17
doğal döşemeler

TEKLİF – CLASSIC SERISI

doğal yağ Fırçalanmış parke 

Meşe Espresso/cila
3 strip

Meşe Family/cila
Mat

3 strip

Meşe Family 
Kraz/yağ

3 strip 

Meşe beyaz badana/
cila

3 strip M
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classic
serisi

Kayın select
3 strip

Merbau family
3 strip

Akçaağaç family
3 strip

Dişbudak family
3 strip

Kayın family
3 strip

Meşe family
3 strip

Meşe select
3 strip

Dişbudak select
3 strip

beyaz yağ

Meşe select
3 strip

Meşe family
3 strip

Dişbudak family
3 strip
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TEKLİF – LIFE SERISI

Kızıl meşe 
Select
3 strip

Kızıl meşe 
Family
3 strip

Meşe espresso
3 strip

Meşe Shadow
3 strip

Buharlanmış kayın 
Brandy
3 strip

Meşe antik
3 strip

Meşe Family
3 strip

Meşe Gunstock 
3 strip

Buharlanmış 
Antic 

3 strip

Meşe Select
3 strip

Buharlanmış 
Cognac

3 strip

Meşe 
Exclusive 

3 strip
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serisi
life

Doğal kayın 
Family 
3 strip

Doğal kayın 
Exclusive 

3 strip

Doğal kayın 
Honey 
3 strip

Doğal kayın 
Select 
3 strip

Buharlanmış kayın 
Select
3 strip

Buharlanmış kayın 
Family
3 strip



Meşe standard
3 strip

Kayın standard
3 strip

Dişbudak standard
3 strip
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TEKLİF – LIFE SERISI

Genişlik 180 mm

serisi
life
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Dişbudak Select
3 strip

Akçaağaç Select
3 strip

Dişbudak Family
3 strip

Huş Family 
3 strip

Huş Select
3 strip

Akçaağaç Family
3 strip

Akasya Family
3 strip

Alder Family
3 strip

Gürgen Family 
3 strip
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TEKLİF – LIFE SERISI

Merbau Family
3 strip

Sapelli Family
3 strip

jatoba Family
3 strip

Badi Family
3 strip

Padouk kızıl Select
3 strip

Iroko Family
3 strip
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serisi
life

таli Family
3 strip

Bubinga Family
3 strip

Kiraz Family 
3 strip

Avrupa cevizi 
Family 
3 strip

wenge Family
3 strip
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Ahşap parke kaplamaları

Orjinal „Barkiet system” aksesuarları parkelerin
hızlı ve profesyonelce döşenmesini garanti ediyor.

Profilli ahşap süpürgelikler zemin ile duvarlar arasındaki genleşme boşluklarını kapatacak şekilde tasarlanmıştır. 
Sunulan altı profilin her biri birçok renk ve ton seçeneğiyle sunulduğundan satın aldığınız Barlinek parkesine 
uyacak doğru süpürgeliği bulmanız kolaydır

Mantar genişletme şeritleri

Montaj araçları 

Koruyucu zemin matı 

Döşeme malzemeleri 

960 x 23 x 10 mm
960 x 23 x 5 mm

Barlinek parkelerini seramik karolar, taşlar, granit karolar ve bütün dirsek ekleri 
gibi başka döşeme malzemeleriyle birleştirmek için tasarlanmıştır. 

Montaj kiti
Barlinek parkelerinin döşenmesine yönelik temel araçları içerir;  
bir çelik ıstampa ve bir ahşap blok

Doğal tirizler 
İğneyapraklı ağaç odunundan yapılma doğal tirizler 
yüksek ses ve ısı yalıtımına sahip bir plastik tabandır. 
Bunlar, alt zemindeki 4mm’ye kadar bozuklukları,
5.5mm kalınlığındaki çizikleri ve çatlakları mükem-
mel bir şekilde düzleştirirler;
5.5mm kalınlığında yeşil zemin altı panel  
– EKO zemin altı panel. 

Mantar mat 
Dayanıklıdır ve su emmez. 
Esnektir, anti statiktir ve iyi ısı 
ve ses yalıtımına sahiptir. 

Oluklu mukavva 
Alt zemindeki ufak tefek 
bozuklukları düzleştirmek için 
kullanılır, sesi boğar, ahşabın 
nefes almasını sağlar  
ve yaylanma yapmaz.

Çelik Istampa
Oldukça dayanıklı malzemeden yapılmıştır.  
Çekiç darbelerini çok iyi emerek montaj sırasında 
parkelerin zarar görmesini engeller. 

Üst zemini genellikle büro mobilyalarının yol 
açtığı hasara karşı korur.  



cilalı zeminlerden
lekelerin temizlenmesi

Ahşap çeşitleri Ahşap Sertlik Değerleri kg/mm2

Zaman içinde renk 
değiştirme değerleri 

1-2 tons 3-4 tons
tali 6,2   
padouk 5,4 	 

badi 5,4   
walnut – ceviz 5,2 	 

merbau 5,1 	 

jatoba 4,7  	

wenge 4,0 	 

ash – dişbudak 4,0   
hornbeam 3,9 

natural beech – kayın 3,8   
steamed beech – kayın 3,8   
oak – meşe 3,7   
acacia – akasya 3,7 	 

sapelli 3,4 	 

red oak 3,3   
iroko 3,3   
maple – akçaağaç 3,0   
cherry – kiraz 3,0 	 

birch – huş 2,6 	 

alder 2,1 	 

çok sert ahşap sert ahşap orta sertlikte ahşap
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BAKIMINA YÖNELIK TEMIZLEME MADDELERI

PROTEKTOR NATURA
– yağlanmış parkelerin bakımı için

BAKIm YAğI –  beyaz veya doğal renkli UV yağıyla kaplı her ahşap zemine yönelik bir bakım maddesidir. Zemin grileştiğin-
de ve matlaştığında bir tazeleyici ve bakım maddesi olarak kullanılır; yüzeydeki kirin yoğunluğuna bağlı olarak yılda bir veya 
iki defa tatbik edilir. Günlük bakım işlemlerini daha kolaylaştırır ve zeminin kir direncini artırır. İmalat sürecinde yağlanmış olan 
ahşap zeminler için birinci bakım maddesi olarak tavsiye edilir. 

ZEmiN SABUNU – Yağlanmış parkelerin günlük bakımı için kullanılır. Bu, yağlanmış ahşap yüzeylerin temizlenmesi için 
kullanılan özel yüksek konsantrasyonlu bir sabundur. Zeminler, mobilyalar,  mutfak masası üstü ve yağla korunan diğer 
ahşap eşyalar için çok etkilidir.

YOğUN AHŞAP TEmiZLEYiCi – yağlanmış zeminlerin temizlenmesi için kullanılır. Gres, nikotik ve zemin sabunundan kalan 
tabakalar gibi farklı kirleri çıkarır. Bakım yağını (yağlanmış zemin matlaştığında ve tazelenmesi gerektiğinde) veya zemin sabu-
nundan önce tatbik edin. Cilalanmış ve emprenye yüzeylere zarar vermez. 

ZEmiN BAKIm CiLASI – Yağlanmış ahşap zeminlerin korunmasında ve muhafazasında etkilidir. Tazeleyici işlevİ görür ve 
aynı zamanda yüzeyi etkili şekilde korur. Tatbik edilmesinden sonra zeminin 4 saat kullanılmaması gerekir ve ayrıca tabakanın 
sertleşmesi için 48 saat geçmelidir. Islatılarak temizlenmemelidir. Mat bir yüzey elde etmek için, son cilalama işlemi bir cilalama 
pedi üzerine konulan pamuklu bir bezle gerçekleştirilmelidir. 

ONARIm YAğLARI 
Onarım yağı,Yağlanmış zeminlere yönelik bakım ve tazeleme maddesi olarak ve noktasal onarımları (çizikler, yanıklar) ger-
çekleştirmek için tasarlanmıştır. Onarım yağının, doğru pigmentleri içermesi için döşemenin daha önce yağlandığı renkte 
kullanılması tavsiye edilir.

PROTEKTOR
- cilalanmış zeminlerin bakımı ve yenilenmesi için 

Protektor serisinden hiçbir madde parafin içermez. Bu nedenle, parkenin yenilenmesi kolaydır; parkeyi kazımanıza gerek 
yoktur. Periyodik bakım için, parkenin Protektor Komplet ile yıkanması ve ince zımparayla matlaştırılması yeterlidir. 

PROTEKTOR – zeminin günlük temizliği için suyla karıştırılarak kullanılan temizleme maddesi. Reçine içerir ve diğer mad-
delerden farklı olarak parke yüzeyinde ek bir koruyucu tabaka oluşturur. Çok etkili ve verimlidir. 

PROTEKTOR BLASK – Barlinek parkelerin periyodik bakımına yönelik bir maddedir. Akrilik reçineler içerdiğinden zemine 
önceki parlaklığının yeniden kazandırılmasına yardımcı olur. Özellikle yoğun kullanılan alanlar için tavsiye edilir. Cilanın da-
yanıklılığını artırır. Ayrıca, yeni zemine tatbik edildiğinde, parke derzlerini kapatır. NOT: Protektor Blask’ı kullanmadan önce, 
önceki kaplama ve kir kalıntılarını çıkarmak için zemini Protektor  Komplet maddesiyle yıkayın. 

PROTEKTOR KOmPLET – profesyonel temizleme maddesi; gres lekelerini çıkarmak ve Barlinek parkelerinin tam temizliği 
için kullanılır. Bir alkalin deterjandır; kirleri, inatçı lekeleri ve eski döşeme cilası kaplamalarını etkili şekilde çıkarır. Parlatmadan 
ve yeni cila katı tatbik etmeden önce ve zemin Protektor Blask ile tazelenmeden önce kullanılması idealdir.

BARLiNEK PARKELERiNi ZEmiNE UYGULAmADA KULLANILAN YAPIŞTIRICILAR

REVIN AL yapıştırıcı ve PRIMER AL belirtilen sıcaklıklarda kullanılmalıdır;

BARLİNEK 1K PU yapıştırıcı ve BARLİNEK 1K PU primer %75 nemi aşmayan ortamlarda 18°C-25°C arasında kullanılmalıdır. 
Yapıştırıcıyı parke yüzeyine bulaştırma ihtimaline karşı, yüzeyden çıkarmak için (kurumadan önce) BARLINEK 1K PU yapışkan 
çıkarıcıyı bir bez yardımıyla kullanınız.

BARLiNEK 1K PU POLiüRETAN YAPIŞTIRICI

Barlinek 1K PU yapıştırıcı, parkeleri zemine uygulamada kullanılan yeni nesil tek bileşenli bir poliüretan yapıştırıcıdır. Karakte-
ristik özellikleri:
– Güçlü ve sabit bir yapışma 
– Uygulandıktan sonra sadece 24 saat içerisinde tamamen kuruma ve sertleşme,
– Kokusuzdur ve tutuşmaz.
– Uzun sure açık kalma süresi ile daha kolay uygulama işlemi,
– Olası bulaşmalara karşı kolaylıkla temizlenebilme,
– Tek bileşenli yapısı sayesinde, uygulamadan once herhangi karıştırma işlemi gerektirmez (çift bileşenli yapışkanların aksine)

BARLiNEK 1K PU POLiüRETAN PRimER
Barlinek 1K PU primer parkelerinizi Barlinek 1K PU yapıştırıcı ile zemine uygulamadan önce kullanabileceğiniz, yapıştırıcıyı, 
kuru ve beton zemini yapıştırma işlemine hazırlamak için üretilmiş tek bileşenli bir poliüterona bir üründür. İçerisinde herhangi 
bir çözücü içermez, emisyonu çok düşüktür.

BARLiNEK 1K PU YAPIŞKAN çIKARICI
Ürün, hazır vernikli parkelerin zeminlerinde yapıştırma sırasında meydana gelen herhangi bir kirlenmeyi çıkarmak için üretilmiş 
alkol içeren bir etkendir. İstenmeyen yapışkan kalıntılarını parkelerinizden kolaylıkla çıkarır.

Barlinek parkelerinin
bakımına yönelik temizleme maddeleri

Temizliik malzemesi: Leke Cinsi:

Tere Yağı Asfalt

Su + Bulaşik deterjanı Meyve suyu, süt, krem, bira, şarap, meyve

Benzin çikolata, yağ, sıvı yağ, ayakkabı cilası

Benzin Topuk izi 

Soğuk su Kan

İspirto Kurşun kalem ve mürekkep lekesi
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pavimenti naturali

bir parkenin boyutu: 3-strip 
(parçalı)

3-strip
(parçalı)

1-strip (parçalı) uzun parke

uzunluk [mm]
genişlik [mm]
kalınlık [mm]

2200 ± 1%
207
15

1092 ± 2%
207
15

2200 ± 1%
180
14

2200 ± 1%
130
14

paketteki parke sayısı
bir paketteki m2

bir paketin ağırlığı [kg]

7
3,18

27-30*

7
1,58
14*

7
2,77
25*

7
2,00

17-18*

* ağacın türüne bağlı olarak

Yukarıda verilen boyutlar bir Barlinek parkenin standart boyutlarıdır ve sözkonusu türün genel niteliklerini 
ifade etmektedir. 
Barlinek’in sunduğu geniş çeşitler başka parke boyutları da içermektedir; bu nedenle, belli bir parke 
türüne ilişkin ayrıntılı bilgi broşürü daima ürün ambalajına konulmaktadır.


