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ИНСТРУКЦИИ  

- САМОНОСЕЩА ПРОФИЛИРАНА ЛАМАРИНА - 
 
ТРАНСПОРТИРАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ И БОРАВЕНЕ 
Листовете самоносеща профилирана ламарина се подреждат с лицевата част нагоре, което позволява сгъване на листове с 
различни дължини в един и същи палет. 
Препоръчително е листовете да се транспортират в закрити превозни средства с подходящата дължина на товарното 
пространство, в зависимост от дължината на пакетите. 
Пакетите трябва да бъдат вързани с колани, за да се предотврати движението им в товарното пространство по време на 
транспортирането.  
Пакетите могат да се разтоварват с кран и/или мотокар (ако са с дължина до 6 м) или ръчно. 
При ръчно пренасяне с цел запазване на формата листовете самоносеща профилирана 
ламарина с по-голяма дължина трябва да се повдигнат странично и да се хванат за краищата. В 
противен случай могат да претърпят деформации на местата на дърпане, което на свой ред 
може да повлияе на монтажа. При индивидуално боравене с много дълги профилирани метални 
листове избягвайте да ги вдигате от краищата и също така избягвайте триене между тях. Винаги 
използвайте ръкавици и защитно облекло и бъдете особено внимателни с острите ръбове и 
ъгли. Не стойте под профилирани листове, които биват местени или с които се борави! Преди 
да ги вдигнете, проверете закрепването и правилното позициониране на носещите колани, както 
и тяхната способност да издържат тежестта на пакета. Избягвайте всякакви маневри с профилираните листове по време на 
силен вятър. 
 
СЪХРАНЕНИЕ 
Дългосрочното съхранение се извършва в закрити помещения без влага и с добра вентилация, с равна и леко наклонена 
повърхност, за да може водата/влагата да се оттича. Забранено е съхранението на продуктите на места с висока влажност 
или в агресивни или корозивни среди. 
Профилираните листове могат да бъдат временно съхранявани на открито, но не по-дълго от 30 
дни. 
Трябва да бъдат спазени следните изисквания: 
a) Те могат да се подреждат под лек наклон ≈5%), за да се избегне натрупването на дъждовна 

вода върху повърхността им 
b) Те трябва да се съхраняват така, че да бъдат защитени от лоши метеорологични условия 
c) Да бъдат поставяни на земята, в зависимост от теглото на пакета, върху дървени или 

полистиренови държачи (мин. 1 м) така, че да могат да бъдат премествани чрез колани или 
мотокари с вилици 

d)  Листовете профилирана ламарина трябва да бъдат покривани със защитно платно (фолио), като същевременно се 
осигурява достатъчна вентилация 

e)    Влажността (кондензът) трябва да бъдат проверявани и отстранявани редовно. 
f)     Ако периодът на съхранение надвиши 15 дни, между листовете профилирана ламарина трябва да се пъхнат клинове.  
g)   Трябва да се спазва необходимото разстояние между пакетите 
За да се възползвате от гаранцията, трябва да монтирате листовете профилирана ламарина в срок от 180 дни от датата на 
производство. 
 
ИНТЕРВЕНЦИИ ВЪРХУ ПРОДУКТИТЕ/РЯЗАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ 
Листовете самоносеща профилирана ламарина се доставят с дължините, посочени в 
поръчката/договора. 
Ако обаче са необходими промени, Ви препоръчваме да използвате машина за щанцоване, ръчен 
накрайник или евентуално ножици за ламарина (гилотина) или фино назъбен трион. За рязането 
са необходими поне двама души: единият да реже, а другият да държи и да направлява 
материала. Рязане на материалите може да се извършва дори след техния монтаж в окончателна 
позиция на строителното скеле. В този случай трябва да се провери дали са закрепени здраво за 
предотвратяване на вибрациите на материалите по време на рязане.  
Забранено е рязането на самоносеща профилирана ламарина с Flex инструмент, шлифовъчна машина или други 
инструменти, които могат да предизвикат локално прегряване на ламарината. Използването на такива инструменти 
автоматично анулира гаранцията на продукта. Профилираните листове трябва да се почистват от всякакви остатъчни 
материали веднага след рязането с помощта на четка или уред за обдухване, за да се избегне евентуална повреда на 
продуктите (драскотини, петна и др.) или дори ерозия на материалите. 

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ ПАНЕЛИ 
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