Tárolási és kezelési útmutató

A következő általános szabályokat kell betartani ahhoz, hogy a lemeztermékek kifogástalan minőségben kerüljenek
felhasználási helyükre. A tájékoztatás nem teljeskörű, a mindenkor érvényes Általános Szerződési Feltételek és
egyéb segédletek megtalálhatók személyesen üzleteinkben, illetve a www.martonacel.hu weboldalon.
Tárolás:
A lemeztermékeket sérüléstől, nedvességtől védve, lehetőleg fedett, száraz helyen kell tárolni.
A lemezköteget legalább 30 cm-re kell lerakni a talajtól, hogy az esővíz vagy talajvíz ne tudja elérni a lemezeket. A
kötegeket fektetve, egyik végét kissé megemelve kell lerakni, hogy a lemezeken, vagy lemezek között lévő
nedvesség le tudjon folyni. A lemezek nem érintkezhetnek rézzel, nedves betonnal, csupasz talajjal vagy agresszív
anyagokkal (sav, mész, habarcs, stb.).
A lemezek nem tárolhatók sugárzó hő mellett, vagy korrozív anyag közelében.
A több lemezből álló kötegek egymásra rakhatók, de maximum 3 köteg úgy, hogy a kötegek alá és közé kerüljön
talpfa. Az alátámasztási pontoknak pontosan egymás felett kell elhelyezkedniük. A talpfák megnyomhatják a
lemez felületét, de ez a funkcionális alkalmasságot nem befolyásolja.
A horganyzott acéllemez kiváló korrózió-ellenálló tulajdonságát egy védő oxidnak köszönheti, ami akkor alakul ki és
újul meg, amikor a felülete szabad keringésű levegőnek van kitéve. A lemezeket ezért nem szabad nedves
környezetben tartósan tárolni.
A festett lemez esetében a színes poliészter bevonat alatt szintén horgany réteg található, amelynek károsodása a
nedvesség hatására ugyanúgy előfordul nem megfelelő tárolás miatt. Ebben az esetben a korrózió a színbevonat
alatt kezdődik meg, és a színréteg leválhat a horganyzott felületről.
Amennyiben a leszállított lemeztermékeket 8 napon túl nem használják fel, a lemeztáblákat egymástól elválasztva
kell tovább tárolni, hogy a lemezeket a levegő érni tudja. A leszállított lemeztermékeket 3 hónapon belül fel kell
használni, az annál régebbi tárolás ronthat a lemeztermék minőségén.
Felhasználás:
A trapézlemezeket és cserepes lemezeket a gyártás során présolló, a szendvicspanel táblákat pedig szalagfűrész
vágja méretre. Az így elvágott lemez horganyozása nem sérül, a vágott él ellenáll a korróziónak. A legyártott és
kiszállított táblákat a kivitelezés során olyan eszközzel kell méretre alakítani, hogy a horganyozás megmaradjon az
acéllemez felületén (lemezvágó olló, karos olló, rezgőolló). A legyártott és leszállított lemeztáblákat
sarokköszörűvel vágni tilos!
A szerelési munkák során keletkező fémforgácsot, illetve egyéb lerakódást szakszerűen el kell távolítani, hogy
semmilyen korróziót okozó anyag (hamu, vegyszer, állati ürülék, stb.) ne maradjon a lemez felületén.
A védőfóliával ellátott lemeztermékek felületéről a védőfóliát a tárolás megkezdését követő négy héten, vagy a
felhasználást követő egy héten belül el kell távolítani.
Tetőn való felhasználás esetén a villámvédelemről gondoskodni kell.
A funkcionális alkalmasság megállapítása szakember feladata, a gyártó és a forgalmazó ezt nem vizsgálja, de a
méretezéshez szükséges műszaki adatokat rendelkezésre bocsátja.
Szállítás-átvétel:
A termék átvételekor a vevő (vagy meghatalmazottja) és az árukiadó köteles a megrendelt tételeket mennyiségileg
és minőségileg ellenőrizni, és az esetleges reklamációt írásban rögzíteni. Az átvételkor már észlelhető mennyiségi
vagy gyártási hibát az átvételt követően nem tudunk elfogadni.
Amennyiben a terméket a telephelyről a megrendelő szállítja vagy szállíttatja el, a megfelelő rögzítést és
alátámasztást a megrendelőnek (szállítónak) kell biztosítani. Ha a terméket cégünk szállítja, a helyszínen a
gépkocsiról való lerakodás nem a gépkocsivezető feladata.
Garancia:
A gyártó szavatolja, hogy az általa gyártott termékek (trapézlemez, cserepes lemez, szelemen, szendvicspanel) a
jogszabályokban meghatározott minőségi feltételeknek megfelelnek. A lemeztermékek esetén 10 év,
szendvicspanelek esetén 5 év garancia érvényes a gyártás és anyaghibákra abban az esetben, amennyiben a
termék beépítésekor, illetve azt megelőzően a tárolási és kezelési szabályokat maradéktalanul betartották, és a
vevő a reklamáció tárgyát képező termék származását számlával egyértelműen igazolni tudja.
Az ÁSzF, illetve a fent leírtak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért a felelősség a Vevőt terheli.

