MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE TRAPÉZOVÝCH PLECHOV
Manipulácia:
S tabuľami trapézových plechov musíme manipulovať v polohe zvislej. Pri ručnom prenášaní je
potrebné jednotlivé kusy uchopiť za okraje po dĺžke, pričom je potrebné dbať na to, aby nedošlo k
žiadnej deformácii a poškodeniu povrchu. Trapézové profily sa odporúča prepravovať vozidlom s
plachtou o dĺžke ložnej plochy adekvátnej dĺžke prepravovaných trapézových plechov. Zväzky je
nutné riadne upevniť, aby počas prepravy nedošlo k posunu na ložnej ploche, resp. posunu
jednotlivých zväzkov po sebe. Z dôvodu bezpečnej manipulácie a tepelnej dilatácie sú výrobcom
doporučené tabule maximálne do dĺžky 6000 mm.
Na rozmery dlhšie ako 6000 mm sa nevzťahuje záruka týkajúca sa dilatačných porúch trapézových
profilov.
Skladovanie:
Trapézové profily odporúčame skladovať na drevených podložkách v pozdĺžnom smere v minimálnej
vzdialenosti od zeme 20 cm tak, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.
Trapézové profily s polyesterovou povrchovou úpravou je dovolené krátkodobo skladovať aj na
otvorenom priestranstve, pričom zväzky chránime pred priamym slnečným žiarením stálofarebnou
plachtou prepúšťajúcou vzduch, ale konce zväzkov ostanú voľné.
V prípade skladovania trapézových profilov s polyesterovou (farebnou) povrchovou úpravou po dobu
dlhšiu ako 30 dní je potrebné vsunúť medzi vrstvy trapézových plechov lišty. Pravidelne je potrebné
kontrolovať vlhkosť (orosovanie) medzi jednotlivými vrstvami a odstraňovať ju.
Aby boli dodržané záručné podmienky, je nutné namontovať trapézové profily s polyesterovou
povrchovou úpravou na oplášťovaný, resp. zakrývaný objekt najneskôr do 2 mesiacov od dátumu
výroby.
Trapézové profily s pozinkovanou povrchovou úpravou je dovolené skladovať len v suchých krytých
a dobre vetraných priestoroch. Pozinkované trapézové profily je potrebné do 3 dní od termínu
dodania namontovať, alebo preložiť jednotlivé plechy tenkými drevenými latami tak, aby mohol
medzi nimi voľne prúdiť vzduch.Zväzky je potrebné umiestniť od seba v dostatočnej vzdialenosti.

Skladovanie plechov po dobu dlhšiu ako 2 mesiace sa považuje za porušenie záručných
podmienok. V takomto prípade nebude môcť byť uznaná akákoľvek reklamácia týkajúca sa
poškodenia povrchovej úpravy trapézovýcha vlnitých plechova iných plechových profilov!

Pravidlá pre skladovanie plechov platia rovnako aj pre všetky ostatné výrobky (napr. plechové
strešné profily, vlnité plechy, ...) dodávané spoločnosťou ZANZI s.r.o.

Za škody vzniknuté neodborným skladovaním plechov dodávateľ nenesie zodpovednosť!

