Zalecenia dot. transportu i montażu blach trapezowych

Rozładunek oraz przenoszenie arkuszy - należy stosować żurawie bądź suwnice wyposażone w trawers.

T-135, T153, T160
Blachy trapezowe układane są na paletach, owijane folią stretch i spinane paskami. Wyjątkiem są
profile T-135, T-153 i T-160, które ze względu na właściwości wymagają innego typu pakownia,
jak na schemacie powyżej.
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Przy składowaniu opakowań zaleca się
nieprzekraczanie potrójnego piętrowania bez
dodatkowego zabezpieczenia.

Powłoka organiczna
(kolor)

wersja dachowa
/ negatyw

Standardowo w paczkach arkusze układane
są powłoką dekoracyjną do góry w
przypadku blach trapezowych w wersji
dachowej i powłoką do dołu w przypadku
wersji elewacyjnej.
Wyjątek stanowią profile T-135, T-153
i T160 gdzie ze względu na dedykowany
temu profilowi sposób pakowania sposób
układania arkuszy może być różny.

wersja elewacyjna
/ pozytyw

Powłoka organiczna
(kolor)
Producent nie odpowiada za różnice w kolorze odcienia,
wyglądzie powłoki i odchyłach wymiarów (w ramach
tolerancji, które dopuszczają odpowiednie dla danego
produktu normy) między poszczególnymi
zamówieniami. Blachy nie powinny być składowane w
opakowaniach fabrycznych dłużej niż 3 tygodnie od daty
produkcji. Po upływie tego czasu należy rozciąć
opakowanie, zedrzeć z arkuszy folię ochronną, przełożyć
arkusze między sobą cienkimi przekładkami. Całkowity
czas magazynowania nie może być dłuższy niż 5
miesięcy od daty produkcji.

Arkusze blachy mają ostre krawędzie. W celu
uniknięcia skaleczeń bądź innych kontuzji blachy
należy przenosić w rękawicach ochronnych.

Przenosząc poszczególne arkusze należy unikać ocierania pomiędzy nimi, podnosząc je pionowo do góry
ze składu. Do prawidłowego ręcznego przenoszenia należy zaangażować odpowiednią ilość osób: zaleca
się po jednej osobie na stronę na metr bieżący blachy.

Opcjonalnie blacha może być pokryta folią
ochronną, którą należy bezwzględnie usunąć
przed przystąpieniem do montażu.

Arkusze blachy są stosunkowo lekkie przy dużej powierzchni.
Pracując na wysokości nie wolno zostawiać luzem
niezabezpieczonych arkuszy. Na wysokości dachu wiatr jest
znacznie silniejszy niż przy ziemi, często wstępujący (wiejący
od dołu). Może to spowodować poderwanie i upadek
niezabezpieczonych arkuszy, co stwarza niebezpieczeństwo dla
osób i sprzętu na dole.

W przypadku uszkodzeń powłoki powstałych podczas transportu, montażu i obróbki
należy je zaprawić lakierem dokładnie w miejscu uszkodzenia, oczyszczając uprzednio
powierzchnię z brudu i tłuszczu.
Jeżeli zachodzi potrzeba docięcia arkuszy, niedopuszczalne jest używanie w tym celu
narzędzi powodujących efekt termiczny (nagły wzrost temperatury) np. szlifierki
kątowej. Powoduje to uszkodzenie powłoki organicznej i cynkowej, w następstwie czego
rozpoczyna się proces korozji, który przyspieszają gorące opiłki wtapiające się w
powierzchnię arkusza. Odpowiednimi do tego celu narzędziami są nożyce wibracyjne, lub
na małych odcinkach nożyce ręczne.
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