Svarīga informācija
par produktu pieņemšanu,
uzglabāšanu un uzstādīšanu
• Preču pieņemšana
Pārbaudiet, vai visas pasūtītās un uz pavadzīmes esošās preces ir piegādātas. Par iespējamajiem
bojājumiem nekavējoties jāinformē preču pārdevējs un jāveic atbilstoša piezīme uz pavadzīmes par
bojājumu un trūkumu apjomu.
• Materiālu uzglabāšana
Loksnes būvlaukumā tiek izkrautas no transportlīdzekļa uz iepriekš sagatavotas pamatnes, kas starp
zemes virsmu un loksnēm rada gaisa koridoru, un sastāv no šķērseniskiem balstiem, kuri ir novietoti
vismaz ik pēc viena metra. Cinkotas loksnes nedrīkst uzglabāt ārpustelpu nosacījumos blīvā
iepakojumā ilgāk par vienu nedēļu. Loksnes ir jāsargā no tiešiem nokrišņiem un jānovērš ūdens un
mitruma uzkrāšanās starp loksnēm. Loksnes, kurām ir krāsas pārklājums, slēgtā iepakojumā drīkst
blīvi uzglabāties ne ilgāk kā četras nedēļas. Ilgākas uzglabāšanas gadījumā jāievēro cinka lokšņu
uzglabāšanas noteikumi:
-

jāuzglabā segtās, sausās un tīrās noliktavās / telpās;
nedrīkst likt cinkotos materiālus tieši uz zemes;
loksnes jāatdala viena no otras un starp tām ir jāizveido gaisa koridors;
uzglabāšanas vietai tuvumā nedrīkst atrasties ķimikālijas vai citas līdzīgas vielas;
jācenšas materiālu uzglabāt pie nemainīgas temperatūras, jo to svārstības veicina mitruma
kondensāciju;
nedrīkst staigāt pa materiāla virsmu;

Ja cinkotais materiāls tomēr jāglabā ārā, tad jāievēro:
-

apkārt materiālam jāizveido vienkāršs karkass, kas ir jāpārklāj ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu
(plēvi, brezentu u.c.);
loksnes jāatdala viena no otras un starp tām ir jāizveido gaisa koridors;
starp materiālu un pārklāju arī jāatstāj gaisa koridors;
zem materiāla jābūt paliktņiem, lai materiāls nepieskartos zemei;
materiālu ieteicams novietot nedaudz slīpi, lai kondensāts varētu notecēt;
regulāri jāpārbauda materiālu stāvoklis, lai pārliecinātos, ka tas nav mitrs un nav izveidojusies
baltā rūsa.

Šie paši noteikumi attiecas arī uz materiāliem ar krāsas pārklājumu.
Defektīvus produktus lietot nedrīkst! Nekādā gadījumā, griežot produktus, nedrīkst izmantot
abrazīvus un karstumu radošu griešanas disku.
TOODE neatbild par bojājumiem, kas radušies, nepareizu uzglabāšanas un uzstādīšanas metožu un
materiālu izmantošanas rezultātā.
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