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EQUITONE - SKLADOVANIE, MANIPULÁCIA A PREPRAVA
SKLADOVANIE
Všetky dosky musia byť uskladnené na paletách, na suchom vetranom mieste(vo vnútri alebo pod prístreškom,
tzn. mimo zdroja tepla (ako napr. slnko) a vlhkosti).
V prípade, že sa vlhkosť dostane medzi uskladnené dosky, môžu sa vyskytnúť trvalé stopy na povrchu v podobe
výkvetov. Pod fóliou, ktorá má funkciu ochrany proti nečistotám sa dostane vlhkosť (stačí ranná rosa),ktorá
prenikne medzi jednotlivé dosky. Následne začne svietiť slnko, ktoré spôsobí, že cement spolu s vodou a
teplomzreaguje a vplyvom tejto reakcie vzniknú výkvety, ktoré sa zistia až po rozbalení palety. Kondenzácia
vody vo vnútri balenia, pod fóliou, sa môže objaviť aj v prípade keď je vskladovacích priestoroch teplo a
priestory nie sú vetrané.
Nedodávajte žiadne dosky na stavbu v prípade, že nebudú môcť byť okamžite namontované alebo uskladnené
vo vhodných priestoroch. Materiál skladujte na rovnej podlahe a nie viac ako 5 paliet na seba.
EQUITONE [natura], [natura pro], [pictura], a [textura], dosky sú dodávané s ochrannou fóliou alebo
papieromukladaným medzi dve lícové strany. Fóliu neodstraňujte do doby použitia dosky. Dosky ukladajte buď
vždy lícovými stranami k sebe alebo rubovými. Nikdy nie lícovú krubovej strane dosky.
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MANIPULÁCIA
Vždy nadvihnite dosku z palety, nikdy nešúchajte jednu dosku o druhú – môžete tým poškodiť povrch
poškriabaním. Pri prenášaní postavte dosku na zadnú hranu a dvajaľudia ju prenášajú (jeden človek na každej
strane) – zabránite tým poškriabaniu povrchu alebo poškodeniu napr. rohov. Vždy nakloňte dosky k zadnej
hrane aby ste predišli viditeľnému poškodeniu tej prednej.

PREPRAVA
Premiestňovať dosky, ktoré sú uskladnené na palete by sa mali iba pomocou VZV alebo žeriava. Ubezpečte sa,
že dosky sú zaistené o paletu spôsobom, ktorý nespôsobí poškodenie. Dosky by mali byť prepravované pod
nepremokavým obalom.
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