Bendrosios skardos gabenimo ir medžiagų laikymo sąlygos
1.

Patikrinkite, ar krovinio specifikacijoje išvardytos prekės atitinka iš tikrųjų pristatytas prekes. Prekes
kruopščiai apžiūrėkite, pastebėję pažeidimų ar trūkumų, juos išsamiai aprašykite krovinio pristatymo
akte arba lape ir patvirtinkite vežėjo parašu.

2.

Iškraudami prekes naudokite juostinius diržus arba šakinius krautuvus atitinkamų atstumu tarp šakių,
apsaugotus nuo paviršiaus pažeidimo (subraižymo, įlenkimo ir t. t.).

3.

Pakuotes rekomenduojama išdėstyti vienu sluoksniu. Pakuočių ir diskų atstumas nuo pagrindo turi
būti ne mažesnis kaip 20 cm.

4.

Skardą ir gaminius laikykite sausose ir vėdinamose patalpose. Laikymo metu gaminius saugokite nuo
staigių temperatūros ir oro drėgnio pokyčių, dėl kurių gali kondensuotis vandens garai, ypač
suglaustų skardos lakštų paviršiuje – taip ant cinkuotos skardos gali atsirasti baltų korozijos dėmių,
be to, galima sugadinti dengtos skardos paviršių. Neleiskite kauptis drėgmei – skardos lakštus
perskirkite, pvz., atitinkamomis tarpinėmis. Laisvas oro judėjimas tarp lakštų padės apsaugoti dangą
nuo drėgmės poveikio.

5.

Jei skardą ar gaminius tenka kurį laiką laikyti atviroje erdvėje (pvz., kol vykdomi montavimo darbai),
užtikrinkite, kad pakuotės stovėtų išilgai lakšto ir nubėgtų vanduo. Pakuotes uždenkite nuo kritulių,
užtikrinkite laisvą oro judėjimą. Kontroliuokite drėgnumą.

6.

Jei prekės sušlapo, nedelsdami jas išpakuokite ir, prieš palikdami sandėliuoti, išdžiovinkite; jei sušlapo
lakštai, juos būtinai perskirkite tarpusavyje tarpinėmis.

7.

Jei krovinys pristatomas automobiliu, vežėjas privalo apsaugoti medžiagas nuo drėgmės ir pažeidimo.

8.

Saulės spinduliams ir drėgmei veikiant skardą ir gaminius su apsaugine plėvele, gali būti pažeista lako
danga. Gaminius įrengus, apsauginė plėvelę NEDELSDAMI pašalinkite.

9.

Baigę montavimo darbus, skardos paviršių kruopščiai nuvalykite, nepalikite jokių nešvarumų (ypač
metalo likučių), kurie gali pažeisti lako ir cinkuotą dangą (subraižyti, sukelti koroziją, perforaciją ir t.
t.).

10. Esant dėl drėgmės ar mechaninių pažeidimų atsiradusių skardos paviršių trūkumų, pretenzijos nebus
priimamos.
11. Skardą su organine danga rekomenduojama perdirbti per 3 mėnesius nuo pristatymo datos.
12. Stenkitės neperdirbti skardos su organine danga neigiamoje temperatūroje. Rekomenduojama
temperatūra – aukštesnė kaip 15 °C.
13. Lietaus nuvedimo sistema negali būti sandėliuojama lauke veikiama drėgmės ir temperatūrų skirtumo
. Būtina sudaryti sąlygas taip kad būtų laisvas oro pratekėjimas . Visos lietaus nuvedimo sistemos
detalės turi būti išpakuotos iš polietileno plėvelės ir sumontuotos 30 dienų laikotarpyje
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