OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA
ORAZ MONTAŻU BLACH OCYNKOWANYCH ORAZ POWLEKANYCH Z
POWŁOKAMI ORGANICZNYMI

Transport:
Przystosowany do transportu blach samochód powinien być wyposażony w otwartą platformę,
dostosowaną do długości przewożonych arkuszy. Arkusze nie powinny wystawać poza platformę.
Blachy ocynkowane należy bezwzględnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. Do rozładunku blach
należy zapewnić odpowiednią liczbę osób – przy arkuszach o długości około 6 metrów, powinny
uczestniczyć w rozładunku co najmniej 3-4 osoby. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie
przesuwać po sobie lub po podłożu poszczególnych arkuszy blach w celu uniknięcia zarysowań
powierzchni. Najodpowiedniejszym sposobem rozładunku jest użycie urządzeń mechanicznych
(zawiesia pasowe, wózki widłowe). Arkusze blach, których długość przekracza 6 metrów nie będą
objęte odpowiedzialnością producenta za ewentualne uszkodzenia powstałe w transporcie, przy
okazji rozładunku oraz montażu.
Dostarczony towar powinien być sprawdzony z dołączoną specyfikacją, w przypadku widocznych
uszkodzeń należy je dokładnie opisać w protokole odbioru lub liście przewozowym i potwierdzić
podpisem przewoźnika.
UWAGA! Reklamacje wynikające z uszkodzeń powierzchni spowodowanych przez zawilgocenie
lub uszkodzenia mechaniczne będą automatycznie oddalane.

Zasady przechowywania:
1. Wyroby z blach ocynkowanych oraz powlekanych nie mogą być przechowywane dłużej niż 3
miesiące od daty zakupu.
2. Miejsce przechowywania blach powinno być suche i przewiewne. Blachy należy chronić przed
nagłymi zmianami temperatury oraz wilgotności powietrza, co może powodować kondensację i
w efekcie plamy korozyjne oraz uszkodzenie powłok blach powlekanych.
3. Z blach powlekanych należy koniecznie usunąć folię przed upływem 14 dni od daty zakupu
mając na uwadze, aby pomiędzy arkusze nie dostał się pył lub piasek.
4. W przypadku zamoczenia lub składowania dłuższego niż 14 dni, należy blachę natychmiast
rozpakować, a wyroby wysuszyć w przewiewnym miejscu oddzielając od siebie poszczególne
arkusze przekładkami. Z blach powlekanych należy bezwzględnie usunąć folię.
5. Przy przechowywaniu blach, ich minimalna odległość od podłoża nie powinna być mniejsza niż
20cm.
6. Należy pamiętać, aby blachę w trakcie przechowywania ustawić w lekkim nachyleniu, by
przeciwdziałać gromadzeniu się wilgoci na powierzchni wyrobów.

