05-816 Michałowice, Al. Jerozolimskie 268 tel: 22 723 09 91

Profile aluminiowe -zasady transportu i magazynowania
Informujemy o bezwzględnym zwróceniu uwagi na panujące warunki
atmosferyczne podczas składowania, transportowania, ładowania, przenoszenia
towarów zakupionych w firmie Metkol Pruszyński Sp. z o. o.
Transport materiałów nie powinien odbywać się, otwartym samochodem przy
zmiennych warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz), oraz należy zadbać o
należyte zabezpieczenie towaru przed przesunięciem.
Podczas rozładunku towaru:
•
•
•

Nie wolno zrzucać elementów z samochodu
Nie wolno przesuwać po nierównych, zapiaszczonych powierzchniach
Należy użyć wózka widłowego o odpowiednim rozstawie wideł, by
zapobiegać odkształceniu profili w skutek wygięcia opakowania

Szczególną uwagę należy zwrócić podczas magazynowania towaru
zakupionego w firmie Metkol Pruszyński Sp. z o.o. na budowie.
• Materiał musi być przechowywany na drewnianej palecie
(zapewniającej odpowiednią cyrkulację powietrza)
• Palety nie mogą stać na mokrym i wilgotnym podłożu
• Po rozładunku należy rozciąć folię „strech”/karton zabezpieczający
przesyłkę i przechowywać w stanie swobodnym.
• Należy chronić profile przed wpływem czynników wynikających z
prowadzonych prac budowlanych czy procesów produkcyjnych
• Należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, w którym nie
dochodzi do znacznych zmian temperatury otoczenia mogącym
sprzyjać zjawiskom kondensacji
• Dłuższe składowanie profili w folii ochronnej, narażonych na
kondensacje wilgoci, może prowadzić do powstania wad powierzchni
związanych z występowaniem zjawisk korozyjnych( korozja
szczelinowa -czarne plamy), mogą także ulegać odbarwieniom.
• Profile narażone na działanie wilgoci, należy niezwłocznie wypakować i
wysuszyć, rozłożyć na suchych przekładkach, umożliwiając
swobodna cyrkulację powietrza.
• W przypadku zbyt wysokiego piętrowania palet, istnieje możliwość
wystąpienia zdarzeń o charakterze wypadkowym lub deformacja
profili pod wpływam ciężaru.
Zastrzegamy sobie prawo do nie uwzględniania reklamacji w przypadku nie
przestrzegania wyżej wymienionych zasad.
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