Transport i przeładunek
PANELI TRESPA ®

Niniejszy dokument zawiera jedynie zalecenia o charakterze ogólnym. Firma Trespa przedstawia niniejsze wytyczne oraz
rtm 6 .SKAM

wszelkie testy, przepisy i dane projektowe wyłącznie w charakterze informacyjnym, oraz zdecydowanie zaleca, aby w
kwestii zastosowania i montażu oraz zgodności z wymaganiami projektu, stosowanymi zasadami, prawem i przepisami
gk 0052 >

oraz normami, klient, właściciel projektu i architekt zasięgnęli niezależnej opinii wykwalifikowanego konstruktora i/lub
inżyniera. W celu prawidłowego zastosowania zaleca się sprawdzić lokalne przepisy i stosowne wymagania projektowe.
Uwagi ogólne
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m 5,1 >

Przeładunek i transport paneli powinien być przeprowadzany przez wykwalifikowany personel dysponujący odpowiednim
sprzętem. Panele Trespa® są dekoracyjnymi płytami z laminatem zbudowanymi z warstw włókien na bazie drewna,
impregnowanymi żywicami termoutwardzalnych. Z panelami należy obchodzić się ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu
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powierzchni dekoracyjnej. Sposób obchodzenia się z panelami jest podobny jak w przypadku drewna twardego.
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Przechowywanie
防

Panele należy przechowywać w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej 0 °C.

防

Palety i panele należy umieścić na równym podłożu gwarantującym pełne podparcie.

防

W miarę możliwości, przechowywać panele w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

防

W przypadku przechowywania długookresowego, zdjąć metalowe paski.

防

Należy zapobiegać wytworzeniu się warstwy wilgoci pomiędzy panelami.

防
防

	Nie wolno umieszczać żadnych nieodpornych na wilgoć warstw materiału (papieru) pomiędzy panelami.
Aby zapobiec nierównomiernemu (jednostronnemu) wystawieniu paneli na działanie wilgoci i temperatury należy:
1.	Usunąć folię ochronną w ciągu 24 godzin od zaprzestania przechowywania paneli w opakowanych stosach.
2. Układać panele płasko, na sobie.
3. Unikać pozostawiania między panelami szczelin powstałych np. w procesie obróbki.
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Najnowsza wersja dokumentu jest dostępna pod adresem www.trespa.info.

Manipulowanie
防

Panele należy traktować ostrożnie.

防

Nie przesuwać paneli. Podnosić je przy przenoszeniu.

防

Zapobiegać przedostawaniu się i gromadzeniu brudu na i pomiędzy panelami.

防

Do oznaczenia/kodowania używać papieru przylepnego i usuwać bezpośrednio po montażu.

Transport
防

Panele w transporcie zabezpieczyć metalowymi paskami.

防

W miejscu przebiegania pasków metalowych umieścić narożne elementy ochronne.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem www.trespa.info lub u lokalnego przedstawiciela firmy Trespa.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejszy dokument to wygenerowany przez Państwa wydruk z www.trespa.info (dalej „Witryna internetowa”). Odwiedzając Witrynę internetową
i drukując niniejszy dokument, akceptują Państwo warunki korzystania z Witryny internetowej. W celu uzyskania informacji o warunkach,
które odnoszą się do tego dokumentu, prosimy odwiedzić Witrynę internetową. Nie wszystkie systemy przedstawione w niniejszym
dokumencie są odpowiednie do wszystkich zastosowań i spełniają wszystkie wymogi prawne. Przekazujemy Państwu testy, przepisy i dane
projektowe wyłącznie w celach informacyjnych i zdecydowanie zalecamy, aby Państwo lub inni użytkownicy niniejszego dokumentu zasięgnęli
niezależnej opinii dotyczącej zgodności z wymaganiami projektowymi, stosowanymi normami, prawami i przepisami oraz standardami
testowymi. Aby zapewnić poprawność stosowania, zaleca się sprawdzić lokalne zasady i wymagania projektowe. Firma Trespa nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z korzystania przez Państwa z niniejszego dokumentu.
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i inne prawa dotyczące treści Witryny internetowej oraz wydruku wygenerowanego
z Witryny internetowej (w tym znaki graficzne, znaki towarowe, oprogramowanie, bazy danych, materiały audio i wideo, tekst i zdjęcia) są własnością
firmy Trespa i/lub jej licencjodawców. Trespa®, Meteon®, Athlon®, TopLab®, TopLabPLUS®, TopLabECO-FIBRE®, Virtuon®, Volkern®, Trespa Essentials®
oraz Mystic Metallics® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Trespa.
Wszelkie oświadczenia ustne i pisemne, oferty, wyceny, sprzedaż, zaopatrzenie, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie związane z nimi działania
firmy Trespa podlegają ogólnym warunkom sprzedaży firmy Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) złożonym
11 kwietnia 2007 roku w Izbie Przemysłowo-Handlowej dla Noord- en Midden- Limburg w Venlo (Holandia) pod numerem 24270677. Są one
dostępne do wglądu i pobrania w witrynie internetowej firmy Trespa, www.trespa.com.
Wszelkie oświadczenia ustne i pisemne, oferty, wyceny, sprzedaż, zaopatrzenie, dostawy i/lub umowy oraz wszelkie związane z nimi działania

kod PL3065 wersja 2.0 data 20-03-2012

firmy Trespa North America, Ltd. podlegają ogólnym warunkom sprzedaży firmy Trespa, dostępnym do wglądu i pobrania w witrynie
internetowej firmy Trespa North America Ltd., www.trespa.com/na. Kopia wspomnianych ogólnych warunków sprzedaży jest udostępniana
bezpłatnie na żądanie.
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