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A trapézlemez táblák kirakodása és mozgatása – traverzzel felszerelt darut vagy rakodódarut kell használni.

A trapézlemezeket raklapokra tesszük, stretch fóliával körbetekerjük és szíjakkal összekötjük. 
Kivételt jelentenek a T-135, T-153 és T-160 profilok, melyek a tulajdonságaikra való tekintettel más csomagolási módot követelnek, mint az a fenti ábrán látható.

A csomagolások tárolása során ajánlatos nem 
túllépni a háromemeletes tárolást további 
védelem alkalmazása nélkül.

T-135, T153, T160

Trapézlemezek szállítására és szerelésére vonatkozó ajánlások



A lemeztáblák éles élekkel rendelkeznek. A vágási 
sérülések vagy egyéb sérülések elkerülése véget 
a lemezeket védőkesztyűben kell mozgatni. 

Az egyes lemeztáblák mozgatásánál kerülni kell a lemeztáblák egymással való érintkezését; a 
lemeztáblákat függőleges irányban kell megemelni. A lemeztáblák megfelelő kézi mozgatásukhoz 
megfelelő számú személyzetet kell bevonni: egy folyóméter lemez mozgatásához oldalanként 1 ember 
ajánlott.

Szerves bevonat (szín)

Szerves bevonat (szín)Normál esetben a lemeztáblák a 
csomagokban tető verziójú trapézlemezek 
esetében dekorációs bevonatukkal felfelé 
vannak elhelyezve, homlokzati verziójú 
trapézlemezek esetében bevonattal lefelé. 
Kivételt jelentenek a T-135, T-153 és T160 
profilok, ahol az ezen profilok számára 
előírt csomagolási mód eltérő lemeztábla 
lehelyezést eredményezhet.

tető verzió / negatív

A gyártó nem vállal felelősséget az egyes rendelések 
között fellépő színárnyalatban, bevonat kinézetében és 
méreteltérésekben (az adott termék szabványai alapján 
megjelölt tűréshatár keretein belül) jelentkező 
különbségekért. A lemezeket nem szabad gyári 
csomagolásban a gyártási dátumtól számított 3 hétnél 
tovább tárolni. Ez idő letelte után fel kell bontani a 
csomagolást, lekaparni a lemeztáblákról a védőfóliát, 
vékony elválasztókat helyezni a lemeztáblák közé. A 
teljes tárolási idő nem haladhatja meg a gyártási 
dátumtól számított 5 hónapot.

homlokzati verzió / pozitív



A lemeztáblák nagy felület mellett viszonylag kis súllyal 
rendelkeznek. A magasban dolgozva nem szabad egyesével 
szabadon hagyni a le nem védett lemeztáblát. A tető 
magasságában a szél jóval erősebb és gyakoribb, mint a földön 
(alulról fúj). Ez a le nem védett lemeztáblák felkapását és 
leesését eredményezheti, ami veszéllyel fenyegeti a lent 
tartózkodó személyeket és eszközöket.

A bevonat szállítás, szerelés vagy megmunkálása során bekövetkező sérülése esetén a 
felület por- és zsírmentesítése után pontosan a sérülés helyén lakkal bepácolni. Ha 
szükségessé válik a lemeztábla vágása, tilos ehhez hőhatást (hirtelen hőmérséklet 
növekedést) okozó szerszámot használni, pl. sarokcsiszolót. Ilyen típusú szerszám 
használata a szerves és horganyzott bevonat sérülését eredményezi, ami elindítja a 
korróziós folyamatot, amit felgyorsítanak a lemeztábla felületére ráolvadó forró 
fémreszelékek. A lemeztábla vágásához vibrációs kést, vagy kis felület esetén fémvágó 
ollót ajánlott használni.

Opcionálisan a lemez bevonható védőfóliával, 
amelyet a szerelés megkezdése előtt feltétlenül 
el kell távolítani.
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