
Odporúčania týkajúce sa skladovania a obsluhy

< 6000 mm

> 6000 mm

1     Sendvičové panely EuroPanels sú pripravené k montáži ihneď po dodaní na stavenisko.

2    Balíky strešných polystyrénových panelov majú individuálne  polystyrénové  dištančné podložky, ktoré oddeľuje každú dosku (vzhľadom na 

konštrukciu spoju (zámku)), za�aľ čo stenové polystyrénové panely sú balené bez použi�a jednotlivých dištančných podložiek. Pod každým  balíkom 

sú umiestnené  spodné podložky na prevoz. Každý balík je  previazaný.

3    Balíky strešných polystyrénových panelov majú individuálne  polystyrénové  dištančné podložky, ktoré oddeľuje každú dosku (vzhľadom na 

konštrukciu spoju (zámku)), za�aľ čo stenové polystyrénové panely sú balené bez použi�a jednotlivých dištančných podložiek. Pod každým  balíkom 

sú umiestnené  spodné podložky na prevoz. Každý balík je  previazaný.

4     Nakládka panelov sa vykonáva pomocou vysokozdvižného vozíka.

5     Vykládka  panelov by mala byť vykonaná pomocou vysokozdvižného vozíka. Pri vykladaní pomocou žeriavu, je nutné použite popruhov (pásov) 

s rozpínavými doskami a pri balíkoch s dĺžkou panelov viac ako 6 metrov  vyžaduje sa dodatočná podpora. Rozpínavé dosky mali by rozpínať pásy 

súbežne nad celým balíkom.

6     Pri vykládke  sa nesmú používať závesy líniové ani reťazové.

7    Balíky by mali  skladovať na rovnom a suchom povrchu. Vzhľadom na hmotnosť  panelov je potrebné vyhnúť sa skladovaniu veľkých balíkov na 

seba. V prípade skladovania na voľnej ploche nesmú sa vystaviť balíky priamemu slnečnému žiareniu. Dlhodobé skladovanie panelov na stavenisku 

(na otvorenom priestore) sa neodporúča. Avšak, ak sa tomu nedá vyhnúť, balenie panelov musí byť prekryté plachtou alebo iný materiál 

nepriepustným voči UV žiareniu a odolným pro� atmosférickým vplyvom.

8     Ochrannú fóliu nalepenú na vrchnej čas� panelu je nevyhnutné odstrániť čo najskôr, maximálne do 1 mesiaca od dátumu výroby. Nesplnením 

tejto povinnos�, môže dôjsť k poškodeniu povrchu poplastovaného plechu s fóliou tzv. spečením fólie. V tomto prípade sa záruka, zodpovednosť na 

daný materiál nevzťahuje. A tak�ež v prípade neodobra�a materiálu z areálu výrobcu do jedného mesiaca   od dátumu výroby padá záruka na 

ofóliovaný materiál.

9     Po otvorení  balíku, panely by sa mali byť  odoberať individuálne uchopením spodného obloženia. Pri prekladaní panelov z miesta uskladnenia 

na konštrukciu budovy je nutné venovať osobitnú pozornosť poveternostným podmienkam (podfuknu�e vetrom). V prípade silného vetra, zastaviť 

prácu a montáž.

10   Zabrániť mechanickému poškodeniu.
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