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UTASÍTÁSOK  
- ÖNHORDÓ HULLÁMLEMEZ - 

 
SZÁLLÍTÁS, LERAKODÁS ÉS MOZGATÁS 
Az önhordó hullámlemezeket  lappal egymásra rakják, halomba, úgy, hogy azok lapjai felfelé nézzenek, 
lehetővé téve ezáltal az eltérő hosszúságú profilok kötegelését ugyanazon a raklapon. 
Ajánlott a panelek fedett, a csomagok hosszának megfelelő hosszúságú járművel való szállítása. 
Szükséges a csomagok szíjakkal való rögzítése, ezek elmozdulásának megelőzésére a szállítás ideje 
alatt.  
A csomagolt kötegeket emelődaruval és/vagy villástargoncával (maximum 6m hosszúságú darabokig), 
esetleg kézileg rakodják le. 
Kézi szállítás esetén az alak megőrzése érdekében anagyon hosszú önhordó hullámos profillemezeke t 
oldalról kell megemelni és élükre állítva kell szállítani, ellenkező esetben ugyanis alakváltozást  szenvedhetnek a mélyhúzási 
zónákban, ezáltal nehezítve azok felszerelését. A hosszú lemezek  mozgatásakor ne emelje azokat végeiktől fogva,  valamint kerülje 
azok egymáshoz súrlódását.  
Mindig viseljen védőkesztyűt és  védőruhát , különös figyelmet fordítva az éles peremekre és sarkokra.  
Ne tartózkodjon a felemelt panelek alatt! Emelés előtt ellenőrizze a hevederek megfelelő elhelyezését és rögzítését, valamint  ezek 
teherbírását.   Ne mozgassa a hullámlemezeket erős szélben.  
 
TÁROLÁS 
A hosszú távú tárolás zárt, párától védett, jól szellőző terekben javasolt enyhén lejtő sík felületen, mely 
lehetővé teszi a víz/pára eltávozását. Tilos  a lemezek tárolása magas páratartalmú és ártalmas, korrozív 
levegőjű terekben. 
A fodrozott lemezek tárolása időleges jelleggel a szabadban is lehetséges maximum 30 napig. 
Be kell tartani az alábbi előírásokat: 
a) a lemezeket enyhe ≈5%) szögben megdöntve kell egymásra fektetni, az esővíz felgyűlésének 

elkerülése érdekében 
b) úgy kell tárolni őket, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek 
c) a talajszinten kell tárolni őket, fa vagy polisztirol raklapokon (minimum 1 m-re egymástól), úgy, hogy azok mozgatása 

hordóhámok vagy villástargoncák segítségével megvalósítható legyen. 
d)   a fodrozott lemezek letakarása védő szövet (fólia) segítségével történik,mely azonban elégséges mértékű szellőzést enged 
e)   a nedvességet (lecsapódott párát) rendszeresen el kell távolítani. 
f)    ha a tárolási időszak meghaladja a 15 napos időszakot, a fodrozott lemezek közé léceket kell behelyezni.  
g)   szükséges a csomagok közt bizonyos távolság tartása 
A garanciák érvényesítése érdekében szükséges a fodrozott lemezek összeszerelése azok gyártásától számított 180 napon belül. 
 
A TERMÉKEK MÓDOSÍTÁSA/PANELEK VÁGÁSA 
A panelek kiszállítása a rendelésben/szerződésben megadott méretekben történik . 
Amennyiben azonban módosítási igénye lép fel, a gyártó ezek elvégzéséhez hidegsajtoló berendezés, 
kézi maró (nibler) vagy kézi lemezvágó, esetleg apró fogas, finom fűrész használatát ajánlja. 
A vágási műveletek elvégzéséhez legalább két személyre van szükség: egyikük a panelt vágja, míg a 
társa az anyagot szilárdan tartja és folyamatosan figyeli. Az anyagok vágása azoknak az épület 
vázszerkezetére történő végleges helyzetbe való rögzítése után is lehetséges. Ebben az esetben 
szükséges ellenőrizni, hogy rögzítésük szilárdsága elegendő-e az anyag berezgésének meggátlásához. 
Tilos az önhordó hullámlemezek sarokcsiszolóval, köszörűvel, vagy egyéb, a lemez helyi felhevülését 
okozó készülékkel való vágása. Ezek használata a termék garanciájának elvesztéséhez vezet.  A vágásból származó hulladékokat 
azonnal el kell távolítani a panel felületéről egy kefével, vagy légfúvással, a termék meghibásodásának (karcolás, foltok, stb.), illetve 
az anyagok romlásának elkerülése érdekében. 
 
  

mailto:office@topanel.ro
http://www.topanel.ro/
http://www.isobau.ro/tabla-cutata/manipulare-depozitare.php�

