LOOB Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pod Młynem 19
40-313 Katowice
DIČ: 9542756756
www.loob.com.pl

Doporučení pro přepravu, uskladnění a skladování výrobků z nerezové
oceli - pásy z nerezové oceli firmy LOOB
•

•

•

Doprava
•

Přepravovat na dřevěných paletách v originálním balení.

•

Rozbalené výrobky zabalte za účelem přepravy opět do fólie, papíru (chránit hrany, vše
chránit před poškrábáním).

•

Balicí pásy (zejména kovové z černé oceli) používejte s velkou opatrností. Kovové balicí
pásy nesmí mít kontakt s nerezovou ocelí (nebezpečí koroze).

•

Během přepravy a dalších fází uskladnění, skladování a montáže se vyvarujte znečištění
částicemi železa nebo uhlíkové oceli – poškrábání jinými díly z černé oceli.

Přenášení
•

Zabránit poškození povrchu: místo řetězů používat plastové vázací prostředky.

•

Při přenášení používejte ochranné materiály – dřevo, lepenku, dřevovláknité desky, plast
a podložky vložené mezi díly.

•

Vidlice dopravníků zajistěte před přímým kontaktem s nerezovou ocelí.

•

Naplánovat čištění zdvihacího zařízení používaného předtím pro uhlíkové oceli.

Skladování
•

Výrobky skladujte v originálním balení výrobce w kontrolovaných skladovacích
podmínkách.

•

Kontrolovat skladovací podmínky ve skladu (teplota a vlhkost, větrání) – může dojít ke
kondenzaci páry na studených ocelových dílech.

•

Nevystavujte obaly přímému působení povětrnostních podmínek – neskladovat pod širým
nebem.

•

Výrobky skladovat na paletách, ne přímo na podlaze, kde existuje možnost navlhnutí obalu
a výrobku uvnitř.
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•

•

•

Pokud zjistíte, že obal byl poškozen a mohlo dojít k navlhnutí výrobků uvnitř obalu, vybalte
výrobek z ochranné fólie a nechte jej uschnout (V případě potřeby použijte proud horkého
vzduchu) – informujte dodavatele o vzniklé situaci.

•

Zabránit znečištění povrchu hotových výrobků – chránit povrchy polic a háků pro uložení
dílů ochrannou vrstvou ze dřeva, plastu nebo gumy.

•

Třídit druhy oceli – chránit tovární štítky, identifikační nálepky s druhem výrobku a údaji
výrobce.

Skladování v montážních podmínkách
•

Nevystavujte obaly přímému působení povětrnostních podmínek – neskladovat pod širým
nebem.

•

Po vybalení z originálního obalu chránit výrobky před trvalým zvlhnutím v terénních
podmínkách, skladovat pod střechou (krytem) na dřevěných paletách.

•

Zajistit, aby nevyužité části pásu zůstaly suché před dalším uskladněním a skladováním.
V případě zvlhnutí vysušit před dlouhodobým skladováním.

•

Neopracovávat (nebrousit) černou ocel v blízkosti nerezových ocelí (vznikající piliny rychle
korodují na povrchu nerezové oceli).

•

Zabránit poškrábání povrchu nerezové oceli díly z černé oceli.

•

Zabránit kontaktu s chemikáliemi obsahujícími chloridy, silné kyseliny, např. prostředky na
čištění malty, bělidlo.

V případě zjištění změn zbarvení povrchu nerezové oceli (usazeniny rzi) je nutné vyčistit povrch
přípravkem určeným na čištění nerezové oceli
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