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SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK
HORGANYZOTT ALUCINK VALAMINT SZERVES FELÜLETTEL ELLÁTOTT TERMÉKEK
SZÁLLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI ELİÍRÁSAI

1. Horganyzott lemez olajozása és passziválása fehér korrózió ellen csak a szállítás idejére biztosítja a
védelmet.
2. A csomagban illetve tekercsben lévı lemezeket nem szabad szabadtéren tárolni vagy olyan helyen
ahol nedvességnek és a változó hımérsékletnek vannak kitéve. Különösen körültekintıen kell eljárni
téli viszonyok között, ha főtött raktárban raktároznak. Jelentıs hımérséklet különbség miatt
lecsapódik a pára, amely a lemez „besülését” eredményezheti.
3. Amennyiben szállítás vagy raktározás közben nedvesség éri a lemezeket, meg kell ıket szárítani,
utána megfelelı alátétek használatával át kell ıket rakodni úgy, hogy a levegı a lemezek között
szabadon áramolhasson. Szárítás után a horganyzott (alucink) lemezeket át kell nézni és konzerváló
olajjal levédeni.
4. Hosszabb tárolásra szánt lemezeket át kell nézni, horganyzott (alucink) lemezeket le kell védeni a
konzerváló olaj réteggel.
5. Gyári csomagolású festett lemezeket nem szabad a gyártástól számított három hétnél tovább tárolni.
Ez idı elteltével szét kell vágni a csomagolást, a táblák közé távtartót kell elhelyezni a levegı szabad
áramlásának biztosítása végett. Raktározás ideje összesen a gyártástól számított hat hónapnál nem
lehet több. Ellenkezı esetben nem vállalunk garanciát.
POLMETÁL PRUSZYNSKI KFT nem vállalja a felelısséget amennyiben megjelenik rozsdásodás a
fenti szabályok be nem tartása következtében.
Jelen használati utasítás horganyzott, alucink valamint szerves réteggel ellátott (fényes poliészter,
matt poliészter , pural) lemezekre vonatkozik.
VEVİ!!! A szállítási és raktározási feltételek betartásával megvéded a lemezeket a
tönkremeneteltıl, illetve saját magadat a veszteségtıl!!
FIGYELEM: A lemez vágásához professzionális erre a célra alkalmas szerszámokat, gépeket kell
használni. Amennyiben sarokcsiszolót használ úgy a garanciát nem tudjuk vállalni.
SZÁLLÍTÁS: Az autónak nyitott platósnak kell lenni, amely biztosítja a megfelelı fel-és lerakodást. Az
autó hosszát a megrendelt lemez hosszához kell igazítani, úgy hogy a lemez ne lógjon túl az autó
platóján. A csomagok megfelelı rögzítése a szállítás idejére biztosítja a festett felületek épségét.
Horganyzott illetve alucink lemezeket feltétlenül védeni kell a nedvességtıl.
A lerakodást megfelelı létszám mellett lehet végezni, azaz hosszú tábláknál (kb. 6 fm) lerakáshoz hat
ember kell, három-három mindkét oldalon, közben különösen figyelni kell hogy a lemezeket egymáson
nem szabad csúsztatni és a lemezszéleket nem szabad hajlítani. Legjobb lerakodási mód a gyári
csomagolásban történı gépi lerakodás. Ezen szabályok betartásával elkerülhetı a karcolás és a lemez
deformálódása.

