Recomandări privind transportul şi montajul tablelor trapezoidale

Descărcarea şi transferarea foilor – trebuie folosite macarale sau macarale – portal echipate cu traversă.

T-135, T153, T160
Tablele trapezoidale sunt stivuite pe paleți, învelite cu folie stretch şi fixate cu benzi.
Excepție fac profilele de T-135, T-153 și T-160, care datorită proprietăților lor necesită
un alt tip de amblare, ca în diagrama de mai sus.
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2
1

La depozitarea ambalajelor se recomandă să
nu se depășească trei teancuri de stivuire fără
garanții suplimentare.

Căptuşeala organică
(culoarea)
versiunea pentru acoperiş
/ negativ

În pachetele standard foile sunt stivuite cu
stratul decorativ la suprafaţă în cazul
versiunii de table trapezoidale pentru
acoperiş şi cu acest strat în jos pentru
versiunea de fronton. Excepții sunt profilele
T-135, T-153 și T-160 pentru care din cauza
metodei de ambalare speciale pentru acest
profil, modul de stivuire poate fi diferit.

versiunea de fronton
/ pozitiv

Căptuşeala organică
(culoarea)
Producătorul nu este răspunzător pentru variațiile de
nuanţă a culorii, pentru aspectul stratului de acoperire
și abaterile de la dimensiuni (în limitele toleranței
admise de normelele pentru produs) între diferitele
comenzi. Tablele nu trebuie să fie depozitate in
ambalajele originale mai mult de 3 săptămâni de la data
fabricației. După acest timp, pachetul trebui desfăcut,
se îndepărtează folia protectoare de pe foi şi se schimbă
între ele departajându-le cu distanţieri subţiri. Timpul
total de stocare nu poate fi mai lung de 5 luni de la data
producției.

Foile de tablă au margini ascuțite. Pentru
prevenirea leziunilor sau altor contuzii foile
trebuie să fie manipulate folosind mănuși de
protecție.

La mutarea foilor trebuie evitată frecarea între ele prin ridicarea lor din depozit în poziţie verticală. Pentru
manipularea manuală corectă trebuie să se angajeze un număr corespunzător de persoane: se recomandă
câte o persoană pe fiecare parte la fiecare metru linear de tablă.

Opțional, foaia de tablă poate fi acoperită cu un
strat de protecție care trebuie obligaoriu înlăturat
înainte de montare.

Colile de tablă sunt relativ ușoare şi au o suprafață mare.
Lucrând la înălţime să fim atenţi să nu lăsăm foile volante
neasigurate. La înălțimea acoperișului vântul este mult mai
puternic decât la sol, bate în rafale (din jos în sus). Acest lucru
poate duce la ridicarea şi căderea coalelor nefixate ceea ce
constituie un pericol pentru oamenii și echipamentul aflat jos.

În cazul deteriorărilor stratului de protecţie în timpul transportului, montajului și
prelucrării, aceste locuri trebuie precis băiţuite cu lac, după curăţirea preliminară a
suprafeţei de murdărie şi grăsime. Dacă există nevoia de decupare de foilor, este
inacceptabil să utilizeze în acest scop instrumente care generează efect termic
(creșterea bruscă a temperaturii), de exemplu, polizorul unghiular. Aceasta determină
deteriorarea stratului organic și de zinc, şi în consecinţă începe procesul de coroziune,
care este accelerat de pilitura fierbinte care se topește pe suprafața foii. Instrumente
adecvate în acest acest scop sunt foarfecele vibratoare sau foarfecele de mână pentru
porţiuni mici.
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