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Condiții referitoare la transport, depozitare și regulile generale de procedură cu tablele
galvanizate, din aluzinc și acoperite
 Autovehicolul utilizat pentru transport trebuie să fie echipat cu o cutie cu lungimea adaptată la lungimea colilor.
În pachetele cu tablă și în pachetele care atârnă în afara părții din spate a platformei, nefixate exact, pot apărea
zgârieturi ale straturilor anticorozive.
 Tablele galvanizate, din aluzinc și acoperite trebuie să fie protejate în mod strict împotriva îmbibării cu umezeală.
 Descărcarea și eventuala încărcare manuală trebuie efectuate de către un număr corespunzător de persoane,
pentru a nu se ajunge la deformări ale tablelor profilate, de exemplu colile de 6 metri necesită 6 persoane.
Deplasarea colilor una peste cealaltă sau pe podea poate duce la apariția de deteriorări ale straturilor anticorozive.
 Comenzile de table profilate în care măcar una dintre poziții depășește lungimea maximă stabilită pentru un profil
dat nu sunt cuprinse în garanție, iar producătorul și vânzătorul nu poartă nici o răspundere pentru eventualele
deteriorări cauzate de transport.
 Tablele nu trebuie să fie depozitate în ambalaje de fabrică o perioadă mai lungă de 3 săptămâni de la data
producției. După expirarea acestei perioade de timp trebuie desfăcut ambalajul, să se scoată de pe colile de tablă
folia de protecție - dacă aceasta există și să se separe colile unele de altele cu elemente de distanțare subțiri.
 Tablele depozitate în pachete și rulori o perioadă de timp mai mare de 3 săptămâni nu pot fi depozitate în aer liber
sau în încăperi expuse la acțiunea umezelii și a temperaturilor variabile, precum și în vecinătatea materialelor care
reacționează agresiv. Temperatura optimă de depozitare este de 15–30°C. Distanța pachetului sau ruloului față
de podea trebuie să fie de min. 20 cm. Condițiile necorespunzătoare de depozitare pot conduce la condensarea
vaporilor de apă între colile de tablă sau între rulouri, fapt ce poate avea ca efect arsuri ale straturilor anticorozive.
 Timpul total al depozitării nu poate fi mai mare de 5 luni de la data producției.
 Toate defectele produsului posibil de constatat înainte de montajul acestuia sau înainte de prelucrarea ulterioară
a acestuia trebuie să fie anunțate imediat Producătorului. În cazul în care Clientul utilizează sau montează un produs
cu un defect constatat anterior Producătorul nu poartă nici o răspundere cu titlu de garanție.
 În caz de îndoieli referitoare la modalitatea de depozitare vă rugăm să ne contactați în scopul obținerii de consiliere
specializată la numărul de tel. +48 124 155 551.
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