
ПРАВИЛА
транспортування, навантаження, розвантаження, зберігання 

і монтажу профільованих виробів з оцинкованої сталі 
з лакофарбовим покриттям.

• Допускається зберігання лише на рівній по-

верхні в закритих приміщеннях з природною 

вентиляцією (необхідно виключити утворення 

конденсату і вологості всередині упаковки).

• Виключити пряме попадання сонячних про-

менів і атмосферних опадів. 

• Не допускається проводити поруч з виробами 

зварювальні роботи, роботи по абразивній по-

різці, а також порізці, що виділяє металеву стру-

жку і тверді частинки.

• Термін зберігання виробів в захисній плівці не 

повинен перевищувати 1 місяць.  Для комфорт-

ного зняття захисної плівки з виробу рекоменду-

ється проводити ці дії в діапазоні температури 

повітря від 10оС до 40оС.

• В процесі монтажу не рекомендується зали-

шати вироби в захисній плівці під сонцем. Нагрі-

вання плівки спричинить за собою зміну власти-

востей клейового складу, що призведе до появи 

залишків клею у вигляді плям на виробах.

• Допускається транспортування виробів тіль-

ки на рівній поверхні. 

• Пачки з профільованими виробами повинні 

бути добре закріплені, щоб виключити їх само-

вільне переміщення в процесі транспортування.

• Вироби не повинні звисати з кузова тран-

спортного засобу.

• Заборонено навантажувати виріб зверху ван-

тажами, які можуть деформувати або пошкоди-

ти їх поверхню.

ТРАНСПОРТУВАННЯ

ЗАВАНТАЖЕННЯ / РОЗВАНТАЖЕННЯ

ЗБЕРІГАННЯ ТА МОНТАЖ

• У випадках застосування підйомної техніки 

повинні використовуватися м’які стропи.

• Для виробів, що перевищують 4 метри, необ-

хідно використовувати траверсу (спеціальний 

механізм, який дає можливість закріпити сторо-

ни в декількох точках). Щоб виключити заломи 

виробів в момент їх переміщення, необхідно роз-

поділити навантаження рівномірно на всю дов-

жину профілів.

• При ручному розвантаженні необхідно як мі-

німум дві людини (в залежності від довжини ви-

робів).

• Якщо вироби поставляються в захисній плів-

ці, її необхідно зняти безпосередньо перед мон-

тажем.

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ:

• Витяг профілів з пачки волоком.

• Допущення ударів.

• Скидання виробів з якої б то не було висоти.

• Вивантаження виробів на забруднені або за-

воднені ділянки території.



ПРАВИЛА
транспортировки, погрузки, разгрузки, хранения и монтажа 

профилированных изделий из оцинкованной стали 
с лакокрасочным покрытием.

• Допускается хранение только на ровной 

поверхности в закрытых помещениях с есте-

ственной вентиляцией (необходимо исключить 

образование конденсата и влажности внутри 

упаковки).

• Исключить прямое попадание солнечных лу-

чей и атмосферных осадков. 

• Не допускается проводить рядом с изделиями 

сварочные работы, работы по абразивной порез-

ке, а также  порезке,  выделяющей металличес-

кую стружку и твердые частицы.

• Срок хранения изделий в защитной пленке не 

должен превышать 1 месяц.  Для комфортного 

снятия защитной пленки с изделия рекоменду-

ется проводить эти действия в диапазоне темпе-

ратуры воздуха от 10оС до 40оС.

• В процессе монтажа не рекомендуется остав-

лять изделия в защитной пленке под солнцем. 

Нагрев пленки повлечет за собой изменение 

свойств клеевого состава, что приведет к появ-

лению остатков клея в виде пятен на изделиях.

• Допускается транспортировка изделий только 

на ровной поверхности. 

• Пачки с профилированными изделиями до-

лжны быть хорошо закреплены, чтобы исклю-

чить их самопроизвольное перемещение в про-

цессе транспортировки.

• Изделия не должны свисать с кузова тран-

спортного средства.

• Запрещено нагружать изделие сверху грузами, 

которые могут деформировать или повредить их 

поверхность.

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПОГРУЗКА / РАЗГРУЗКА

ХРАНЕНИЕ И МОНТАЖ

• В случаях применения подъемной техники до-

лжны использоваться мягкие стропы.

• Для изделий, превышающих 4 метра, необ-

ходимо использовать  траверсу (специальный 

механизм, дающий возможность закрепить сто-

роны в нескольких точках). Чтобы исключить 

заломы изделий в момент их перемещения, не-

обходимо распределить нагрузку равномерно на 

всю длину профилей.

• При ручной разгрузке необходимо как мини-

мум два человека (в зависимости от длины изде-

лий).

• Если изделия поставляются в защитной плен-

ке, ее необходимо снять непосредственно перед 

монтажом.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

• Извлечение профилей из пачки волоком.

• Допущение ударов

• Сбрасывание изделий с какой бы то ни было 

высоты.

• Выгрузка изделий на загрязненные или завод-

ненные участки территории.


