kompozitne plošče
NAVODILA ZA ROKOVANJE PRI TRANSPORTU
IN SKLADIŠČENJU
ALUCOBOND je aluminijasta kompozitna plošča s površinami, ki so v standardnih
izvedbah lahko ali lakirane, ali anodirane, ali surovo obdelane. Vse površine
kompozitnih plošč so ob dobavi, zaradi enostavnejšega in varnejšega rokovanja v
času transportov, skladiščenja in obdelovanja, zaščitene s posebno samolepilno
folijo.
Da zaščitite ALUCOBOND kompozitne plošče v času transporta in skladiščenja
pred mehanskimi poškodbami, škodljivimi vplivi vlage in atmosferskimi vplivi, se
morate držati naslednjih navodil:

TRANSPORT:
1. Med raztovarjanjem in natovarjanjem previdno ravnajte s paletami na
katerih so naložene plošče, med transportom preprečite premikanje palet.
2. Naložene na transportno vozilo morajo biti plošče oz. palete ALUCOBONDA
v vodoravnem položaju.
3. Pri nalaganju oz. transportu plošč ni dovoljeno kriviti v nobeni smeri.
4. Za transport plošč uporabite ustrezen kamion s kesonom.
5. Dimenzija kesona mora biti najmanj 300 mm širša in daljša od dimenzij
naročenih plošč, zaradi večje (zaščitne) dimenzije palet.
6. Pred vsakim prevzemom preverite dimenzijo palet, saj lahko le-te variirajo
skladno količini plošč, ki so naložene na posamezni paleti.
7. Za prevoz plošč ALUCOBONDA ne uporabljajte kombijev ali drugih
neprimernih transportnih vozil. Pomembno je, da je palete mogoče v
tovorno vozilo naložiti z viličarjem.

SKLADIŠČENJE:
1. Prejete plošče najprej dobro preglejte. Pri tem bodite pozorni:
- na morebitne mehanske poškodbe nastale pri transportu;
- na prisotnost vlage; plošče ALUCOBOND, ki so bile izpostavljene vlagi
je nujno potrebno posušiti, da se izognemo možnemu pojavu madežev
in korozije.
Vsaka ugotovljeno napako javite distributerju najkasneje v 24 urah ustno
in nato v naslednjih 24 urah še pisno. Zaželene so tudi fotografije.
2. Skladiščite v pokritem in pred vlago zaščitenem objektu.
3. Palete s ploščami ALUCOBONDA v času skladiščenja zaščitite pred dežjem,
močenjem in kondenziranjem. Nevarnost kondenzacije nastane, kadar
hladne panele postavimo v tople prostore.
4. Palete lahko nalagajte v sklad eno vrh druge, vendar pazite:
- vedno samo palete istih dimenzij, nikakor različnih;
- težje palete (npr. z več ploščami) spodaj, lažje na vrh;
- v višino največ 6 standardnih palet s 35 ploščami, oziroma največ 210
plošč pri večjih paletah.
5. Na palete z ALUCOBONDOM ne postavljate nobenih drugih tovorov, ne
glede na število palet, ki so naložene ena vrh druge.
Op. Točka 4 in 5 velja smiselno tudi za transport!

kompozitne plošče

ROKOVANJE:
1. Za dvigovanje ALUCOBOND plošč iz palete in njihovo prenašanje
potrebujete vsaj dve osebi. Vsako posamezno ploščo dvignite vertikalno
hkrati na vseh štirih robovih; pri tem nikakor ne vlecite ploščo, ki jo
dvigujete po spodaj ležeči kompozitni plošči.
2. Plošče prenašajte v pokončnem položaju.
3. Nadenite zaščitne rokavice, da preprečite madeže prstnih odtisov oz.
umazanije na kompozitni plošči in se istočasno tudi zavarujete pred
možnimi poškodbami (vrezninami).

SPLOŠNA NAVODILA:
Da bo zaščitna folija dobro služila svojemu namenu svetujemo sledeče:
1. Izogibajte se skladiščenju daljšemu od 6 mesecev.
2. Preprečite velika temperaturna nihanja in direktno sonce v času
skladiščenja, saj oboje navedeno zmanjšujejo dolgotrajno stabilnost plošč.
3. V času rokovanja in obdelovanja plošč pazite na vihanje folije ob robovih;
kamor se lahko nalaga prah in umazanija.
Plošče so izjemno visoke kvalitete in vam želimo pri njihovi uporabi veliko
zadovoljstva.
Za več informacij in vaša vprašanja smo vam z veseljem na razpolago!
Distributer Alucobonda v Sloveniji:

