
< 6000 mm

> 6000 mm

Płyty warstwowe EuroPanels są przygotowane do montażu bezpośrednio po dostarczeniu na plac budowy.

Pakiety dachowych płyt styropianowych posiadają indywidualne przekładki styropianowe oddzielające każdą płytę (ze względu na konstrukcję 

zamka), natomiast ścienne płyty styropianowe pakowane są bez użycia indywidualnych przekładek. Pod każdym pakietem umieszczane są 

przekładki transportowe dolne. Każdy pakiet jest bindowany.

Pakiety płyt poliuretanowych (PU) na czas transportu są dodatkowo owijane folią typu stretch. Od spodu, w miejscu styku wideł podnośnika 

widłowego z powierzchnią pakietu umieszczana jest płyta OSB, zabezpieczająca pakiet przed uszkodzeniem mechanicznym.

Załadunek płyt odbywa się przy użyciu podnośników widłowych.

Rozładunek powinien odbywać się również za pomocą podnośników widłowych. W przypadku rozładunku z użyciem dźwigu, należy 

zastosować pasy parciane z deskami rozporowymi, a dla pakietów o długości ponad 6 metrów wymagane jest zastosowanie dodatkowo belki 

trawersowej. Deska rozporowa winna rozpierać pasy zarówno nad jak i pod pakietem.

Do rozładunku nie wolno używać zawiesi linowych ani łańcuchowych.

Pakiety należy składować na równym i suchym podłożu. Ze względu na napór ciężaru płyt, należy unikać stawiania dużych pakietów jeden na 

drugim. W przypadku składowania na wolnej przestrzeni, nie wolno wystawiać pakietów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Długotrwałe składowanie płyt na placu budowy (teren otwarty) nie jest zalecane. Jeśli jednak nie da się tego uniknąć, pakiety z płytami należy 

okryć plandeką lub innym materiałem nieprzepuszczającym promieniowania UV oraz odpornym na działanie czynników atmosferycznych.

Folię ochronną naklejoną na okładziny płyt należy bezwzględnie jak najszybciej usunąć, maksymalnie w ciągu 1 miesiąca od daty produkcji. 

Nie dopełnienie tego obowiązku może spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej poprzez trudno usuwalne zespolenie części folii z 

okładziną. W takim przypadku, odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi zostaje wyłączona. Również w przypadku braku odbioru 

zamówionych płyt z magazynu producenta w ciągu 1 miesiąca od daty wytworzenia, odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi dot. 

ofoliowanej okładziny zostaje wyłączona.

Po otwarciu pakietu, płyty należy zdejmować pojedynczo, chwytając za dolną okładzinę. Podczas transportowania płyt z miejsca składowania 

na konstrukcję budynku, należy zwrócić szczególną uwagę na warunki atmosferyczne (podmuchy wiatru). W przypadku stwierdzenia silnego 

wiatru, przerwać czynności transportu i montażu.

Nie dopuszczać do powstawania uszkodzeń mechanicznych.

Zalecenia dotyczące składowania i obsługi
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