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Podmienky týkajúce sa transportu, skladovania a všeobecných zásad manipulácie 
pozinkovanými plechmi, aluzinc plechmi a povrchovo upravenými plechmi

 � Vozidlo určené na transport musí mať nakladací priestor prispôsobený dĺžke tabúľ. V prípade, že balíky s plechom 
nie sú pevne zabezpečené alebo prečnievajú za zadný okraj, môže dôjsť k poškrabaniu antikorózneho náteru.

 � Pozinkované plechy, aluzinc a povrchovo upravené plechy musia byť nevyhnutne zabezpečené pred vlhkosťou.

 � Ručné vykladanie a eventuálne nakladanie musí vykonávať potrebný počet osôb, aby nedošlo k deformácii 
profilovaných plechov, napr. 6-metrové tabule vyžadujú 6 osôb. Presúvanie tabúľ po sebe alebo po podlahe môže 
mať za následok poškodenie antikorózneho náteru.

 � Na objednávky profilovaných plechov, v ktorých by čo i len jedna položka presiahla maximálnu dĺžku stanovenú 
pre daný profil, sa nevzťahuje záruka a výrobca ako aj predávajúci nenesú žiadnu zodpovednosť za eventuálne 
poškodenia vzniknuté počas transportu. 

 � Plechy sa nesmú skladovať v pôvodnom balení výrobcu dlhšie ako 3 týždne od dátumu výroby. Po uplynutí tohto 
času je potrebné obal rozrezať a z tabúľ stiahnuť ochrannú fóliu (v prípade, že je) a jednotlivé tabule od seba 
oddeliť tenkými priečkami.

 � Plechy skladované v obaloch a zvitkoch dlhšie než 3 týždne sa nesmú skladovať v exteriéri alebo v priestoroch 
vystavených pôsobeniu vlhkosti a premenlivým teplotám a v blízkosti agresívne reagujúcich materiálov. Optimálna 
teplota skladovania je 15–30˚C. Balenia alebo zvitky musia byť od podlahy vzdialené min. 20 cm.

 � Nevhodné podmienky skladovania môžu viesť ku kondenzácii vodnej pary medzi tabuľami alebo zvitkami, čo môže 
mať za následok poškodenie antikorózneho náteru.

 � Celkový čas skladovania nemôže byť dlhší ako 5 mesiacov od dátumu výroby.

 � Všetky chyby produktu zistené pred jeho montážou alebo pred jeho ďalším spracovaním musia byť bezodkladne 
nahlásené Výrobcovi. V prípade, ak Klient použije alebo namontuje produkt s už zistenou chybou, Výrobca 
nenesie žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu zo záručných podmienok.

 � V prípade nejasností týkajúcich sa skladovania nás kontaktujte a poraďte sa na tel. č. +48 124 155 551.


