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NÁVOD NA MANIPULACI A SKLADOVÁNÍ
TAŠKOVÝCH KRYTIN A TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ KAZBET GROUP s.r.o.

Je třeba správně uložit a připevnit materiál při transportu, aby nedošlo
k deformaci nebo mechanickému poškození tabulí. Plechové tabule nepřevážejte
s převisem.

Vykládku proveďte odpovídajícím manipulačním, nebo zvedacím zařízením
nebo při ruční vykládce odpovídajícím počtem osob tak, aby nedošlo k poškození
povrchové úpravy, k ohnutí bočních hran a k nadměrnému průhybu plechů.
Nadměrný průhyb plechů způsobuje později problémy s jejich správným
slícováním při montáží (natažení v zámcích) a na reklamace takové vady nebude
brán zřetel.

Nemanipulujte s více paletami, balíky plechů současně.

Pokud s plechy manipulujete pomocí zvedacího zařízení, dbejte vždy na
správné uchycení.

Dobu skladování omezte na minimum. Materiál skladujete v prostoru
k tomu vymezeném. Neukládejte palety na sebe.

Je třeba dbát aby plechy byly uloženy s mírným spádem cca 3o,
zkondenzovaná voda musí samovolně vytékat. Lakované plechy jsou z výroby
opatřeny ochrannou fólií, která je určena výhradně k ochraně povrchu plechů
před mechanickým poškozením.

Plechy skladujte pod plachtou nebo přístřeškem, aby byly ochráněny proti
působení vlhkosti, srážkám a teplotním změnám.

Zamezte, aby na skladovaný materiál svítilo přímé slunce. Odstín vrchního
plechu mohl být přímým sluncem ovlivněn a při vysokých teplotách může dojít
ke spojení „připečení“ ochranné folie k povrchu plechu.

K dělení plechů používejte mechanické nůžky, elektrické nůžky, nebo
elektrickou prostřihávačku. Použití úhlové brusky je zakázáno!







Dbejte na to, aby se výrobky nedostaly do styku s agresivními látkami.
Po ukončení montáže bezpodmínečně očistěte povrch plechů od pilin, třísek a jiných
nečistot.
Jakékoliv dodatečné ohyby plechu provádějte pouze při teplotě plechu i okolního
prostředí nad 5°C.
Všechny řezné hrany, poškrábaná místa a jiná poškození povrchu, k nimž dojde při
montáži ošetřete do 48 hodin správkovou barvou dle pokynů uvedených na obale.
Pro spojování a kotvení používejte pouze doporučený spojovací a kotevní materiál.

Údržba: roční odborně prováděné čištění

Za poškození materiálu způsobené špatnou manipulací a neodbornou montáží firma
KAZBET GROUP s.r.o. nezodpovídá.

