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Do rozładunku zaleca się stosowanie zawiesi pasowych, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych
opakowania i materiału
W przypadku odbioru samochodowego przewoźnik powinien zabezpieczyć materiał przed
zamoknięciem i uszkodzeniem
Szczególną ostrożność należy zachować przy ręcznym załadunku i rozładunku pojedynczych arkuszy,
aby nie zarysować powierzchni powłoki
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Materiał powinien być przechowywany w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed nagłymi zmianami temperatury. Zalecana minimalna odległość paczek i kręgów o podłoża
wynosi 200mm
Powyższe w szczególności dotyczy wyrobów ocynkowaczy. Szybkie zmiany temperatury i wilgotności
powietrza mogą powodować kondensację pary wodnej, co może być przyczyną wystąpienia białych
plam korozji
Zaleca się składowanie paczek w jednej warstwie. Dopuszczalne jest składowanie materiału
maksymalnie w dwóch warstwach
Należy koniecznie ściągnąć folię z blach powlekanych przed upływem 3 miesięcy od daty zakupu
materiału, zwracając szczególną uwagę by pomiędzy arkusze nie dostał się pył lub piasek
W przypadku zamoknięcia blachy w kręgu należy ją bezwzględnie rozpakować i wysuszyć przed
magazynowaniem, w przypadku zamoknięcia arkuszy pojedynczych należy bezwzględnie zerwać folię i
oddzielić je od siebie przekładkami
Poddawanie wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być
powodem uszkodzeń powłoki lakierowej (w postaci spęcherzenia powierzchni, a następnie
odchodzenia wraz z folią). Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia
spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji
Blachy zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach należy
wysuszyć, a następnie przełożyć arkusze odpowiednimi przekładkami tak, aby umożliwić odpowiednią
cyrkulację powietrza. Po wysuszeniu blachy ocynkowane należy przejrzeć i pokryć warstwą oleju
Blachy przeznaczone do dłuższego składowania należy przejrzeć, a blachy ocynkowane pokryć warstwą
oleju konserwującego
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UWAGA!!! Blachy powlekane zaleca się układać na dachu przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy
PO UPRZEDNIM ZERWANIU Z NICH FOLII !!!
Do cięcia blach powlekanych pod żadnym pozorem nie wolno wykorzystywać narzędzi powodujących
efekt termiczny takich jak: szlifierki kątowe itp.
Do montażu zaleca się używania wkrętów dekarskich z uszczelkami samo wulkanizującymi
Po zamocowaniu arkuszy blachy należy zabezpieczyć jej krawędzie lakierem, by uniknąć rdzewienia
blachy i ewentualnego łuszczenia się lakieru na krawędziach blachy
Należy zachować wszelkie dokumenty stwierdzające pochodzenie towaru: faktura zakupu, metka z
blachy

