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Cinkuotos, „Aluzinc“ ir dengtos skardos gabenimo, laikymo ir bendrosios naudojimo sąlygos
 Gabenti skirtas automobilis turi būti su krovinių dėže, kurios ilgis tinkamas pagal lakštų ilgį. Gali nusitrinti antikorozinė
danga, jeigu skardos pakuotės gerai nepritvirtintos prie krovinių dėžės arba pakuotės kyšo už galinio borto.
 Cinkuotą, „Aluzinc“ ir dengtą skardą būtina griežtai saugoti, kad nesudrėktų.
 Iškrovimą ir galimą pakrovimą rankiniu būdu turėtų atlikti reikiamas žmonių kiekis, kad kraunat profiliuota skarda
nesilankstytų, pvz., 6 metrų lakštams krauti reikia 6 žmonių. Traukiant lakštus vieną per kitą ar pagrindu galima
pažeisti antikorozinę dangą.
 Garantija netaikoma profiliuotos skardos užsakymams, kai nors viena užsakymo pozicija viršija profiliui nustatytą
maksimalų ilgį, ir gamintojas bei pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už galimus pažeidimus gabenant.
 Skardos nereikėtų laikyti gamintojo pakuotėje ilgiau nei 3 savaites nuo pagaminimo datos. Praėjus šiam laikui
būtina perpjauti pakuotę, nuo lakštų nuimti apsauginę plėvelę, jeigu yra, ir tarp lakštų sudėti plonus intarpus.
 Ilgiau nei 3 savaites pakuotėse ir ritiniuose laikomos skardos negalima sandėliuoti lauke ar patalpose, kurias veikia
drėgmė ir kintama temperatūra, ar šalia agresyviai reaguojančių medžiagų. Optimali laikymo temperatūra – 15–30°C.
Pakuotės ar ritinio atstumas nuo pagrindo turi būti ne mažesnis nei 20 cm. Dėl netinkamų laikymo sąlygų tarp skardos
lakštų ar vijų gali susidaryti vandens garų kondensato, dėl ko gali šusti antikorozinė danga.
 Bendroji laikymo trukmė negali viršyti 5 mėnesių nuo pagaminimo datos.
 Apie bet kokius produkto trūkumus, kuriuos įmanoma aptikti prieš montuojant ar toliau apdorojant skardą, būtina
nedelsiant pranešti Gamintojui. Jeigu Klientas panaudoja ar sumontuoja produktą su anksčiau aptiktu trūkumu,
Gamintojas neprisiima atsakomybės pagal garantiją.
 Kilus abejonių dėl laikymo būdo, prašome skambinti dėl profesionalių patarimų tel. +48 124 155 551.
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