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CAUTION!

GB	
The installation of glue-down hardwood flooring should be done by a professional flooring company. 
With a DIY installation, you run the risk of damaging the wood surface, leaving glue stains or fitting 
the flooring incorrectly. Use glue-down adhesives and primers designed for glue-down wooden 
floors. We recommend grinding the subfloor layer before beginning installation. The cement subfloor 
should be cleaned of calcium deposits. CARE: Floorboards are factory finished with lacquer, UV 
or natural oil. Use original care products for all floorboards. An additional coat of care oil should 
be applied to floors treated with UV oil after installation. After the floor is laid it recommended be 
protected with Wax Care Plus. For floors finished with natural oils always use original care products: 
Wax Care Plus, Wash Care and Magic Cleaner. ATTENTION: Before applying any third party 
care product be sure to test it on a concealed area of the floor to assess whether or not there is 
a negative reaction of oil on the floorboard (for example, discoloration or peeling). Regular care of 
oiled floors conceals minor wear and tear of everyday use. The greatest enemies of wooden floors 
are water and sand. In case of soiling of the floor, these should be carefully and gently removed. For 
detailed information on floor care, please go to www.barlinek.com.  

S		
Du som behöver montera parkett med lim bör anlita ett professionellt golvläggningsföretag. 
Bestämmer man sig för att göra detta själv, riskerar man att skada golvet, smutsa ned parketten 
med lim eller begå monteringsfel. Det är viktigt att använda lim och primer avsedda för limning 
av parkett. Vi rekommenderar även att man slipar golvet innan man sätter igång med limningen. 
Det är viktigt att avlägsna kalciumföreningar från cementbaserade underlag. SKÖTSEL: 
Golvbrädan fabriksbehandlas med: lack, UV-olja eller naturolja. På golvbrädor från ska endast 
skötselprodukter som erbjuds av brädans tillverkare användas. Golvbrädor ytbehandlade med UV-
oljor rekommenderas att behandlas med skötselolja efter avslutad montering. Det rekommenderas 
att behandla naturoljade golv med Wax Care Plus direkt efter läggningen. På golv ytbehandlade 
med naturolja ska du obligatoriskt använda följande skötselprodukter från: Wax Care Plus, Wash 
Care och Magic Cleaner. OBSERVERA: Innan du lägger på annat skötselmedel än vad som 
rekommenderas bör du först testa det på en liten bit av golvet som inte kommer att synas för att 
se att det påverkar golvbrädorna (exempelvis missfärgning,). Regelbunden och periodisk skötsel 
av golvbrädor ytbehandlade med olja minskar tecken på vardagligt slitage. Vatten och sand är de 
största fienderna när det gäller ditt trägolv. Rengör dem noggrant i fall de hamnar på golvet. Läs mer 
om golvskötsel på www.barlinek.com. 
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EN 14342:2013

 GB  Three-layer flooring board. S  3-skikts parkett.   

Fire reaction / Brandklass:

Standard: EN – 14342:2013 Dfl – s1

Average minimal density / Minimal densitet (medelvärde):

500 kg/m3

Minimal thickness / Minimal tjocklek :

14 mm

Formaldehyde emission / Formaldehydemisson:

Standard: EN 717/1:2006 E – 1

Thermal conductivity / Värmekonduktivitet:

Standard: EN 14342:2013 0,14W/mK

Biological durability / Biologisk beständighet:

Standard: EN 350-2:2000 NPD
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