KSZTAŁTOWNIKI ZIMNOGIĘTE
OBRÓBKI BLACHARSKIE

OGÓLNE WARUNKI TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA ORAZ ZASADY POSTĘPOWANIA Z BLACHAMI POWLEKANYMI
POWŁOKAMI ORGANICZNYMI I METALICZNYMI:

o

Środek transportu użyty do przewozu blach powinien mieć dostosowaną długość do zamówionych arkuszy blachy.

o

Na arkuszach wystających poza środek transportu mogą wystąpić uszkodzenia (zaleca się aby arkusze nie wystawały poza
środek transportu).

o

Paczki blach trapezowych powinny być odpowiednio zabezpieczone na środku transportu przed przemieszczaniem się. Blachy
należy chronić przed zawilgoceniem i zamoczeniem.

o

Blachy należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Zastosowanie blach powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami i
normami.

o

Rozładunek powinien być przeprowadzony przy użyciu odpowiednich narzędzi mechanicznych, nie powodujących uszkodzeń
transportowanych blach.

o

Rozładunek ręczny powinien być przeprowadzony przez odpowiednią liczbę osób, dostosowany i zależny od długości
poszczególnych arkuszy blach.

o

Składowane blachy w opakowaniach fabrycznych nie powinny byś składowane dłużej niż 3 tygodnie od daty produkcji. Paczki
nie powinny być przechowywane na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach o agresywnym lub wilgotnym środowisku.

o

Czas magazynowania (od daty produkcji do montażu) nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

o

Paczki powinny być składowane nad powierzchnią podłoża powyżej 20cm w celu zapewnienia odpowiedniego ruchu powietrza.

o

Producent i dostawca nie bierze odpowiedzialności za wystąpienie uszkodzeń na blachach przechowywanych niezgodnie z
powyższymi zasadami.

o

Cięcie blach należy przeprowadzić odpowiednimi narzędziami, nie wywołującymi wpływu ciepła oraz nie powoduje uszkodzeń
mechanicznych.

o

Cięcie „szlifierką kątową” jest zabronione. Wszelkie zanieczyszczenia powstałe podczas montażu blach należy usunąć z
powierzchni, a w szczególności opiłki powstałe na wskutek docinania.

o

Ewentualne uszkodzenia mechaniczne należy niezwłocznie naprawić ubytki odpowiednimi materiałami zaprawowymi.

o

Wszelkie niezgodności a w szczególności wady i uszkodzenia muszą być zgłoszone, oraz odnotowane przez producenta przed
zamontowaniem produktu. Roszczenia po zamontowaniu blach nie będą uwzględniane.
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