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Инструкция за съхранение и транспортиране  на поцинкована ламарина и
поцинкована с полиестерно(  PVC)   покритие 

Уважаеми клиенти, с цел да Ви предпазим от евентуално възникване на
проблем  с образуване на бял окис върху покритието на поцинкованата ламарина,

(която закупувате), Ви изпращаме настоящата инструкция за правилно съхранение на ламарина,която е
съгласувана със специалисти химици в областта на металите:

      1.Рулоните, от които сме произвели вашата продукция (или ако е закупен цял рулон)от момента на
производството си в завода до момента на експедицията към вас са съхранявани в сухи помещения:

-  в завода е съхранена на сухо;
-  товаренето се осъществява в закрито помещение;
-  транспорта до България по наше изискване е задължително в закрит с брезент камион;
-  разтоварването в наши складове се извършва в закрито помещение;
-  съхранение при нас на закрито, сухо и проветриво място.

         2. Съветваме ви да вземете следните мерки при по-нататъшно действие с ламарината:
         -  осигуряване на закрит камион, който да натовари при нас;

  - съхранение на ламарината в сухо помещение с относително постоянна температура.Това     
   е важно тъй като при голяма температурна разлика в дневната и нощна температура  се
   образува конденз и влага между навивките които в последствие поради сложните хими-
   чни реакции се трансформират в бял окис ( и в по-тежки случаи дори в ръжда);
-  незабавен монтаж (в случаите когато е закупена профилирана покривна /фасадна/ кофра-
   жна ламарина).

             Обръщаме Ви внимание, че вашата ламарина е пригодена да се използва на външни условия,
         но не и във вид на затворена пачка или рулон! Дори при най-висококачествената 

ламарина  (каквато  закупувате)  е  напълно  възможно  да  възникне  проблем,  тъй  като  окисът  е
естествена защитна реакция на цинковото покритие в случаите на неправилно съхранение.

Уведомяваме Ви, че фирмата не носи отговорност в случаите на неправилно съхранение
на ламарина !

   

   Настоящата  Инструкция  се  предоставя  преди  товарене  на  вашата  стока  от  нашия  склад,
съпътства стоката при транспортирането и, както и следва да бъде предоставена на обекта преди
разтоварването на лицата, отговорни за съхранението на ламарината.
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