INSTRUKCJA DOTYCZĄCA TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA, OBRÓBKI ORAZ
KONSERWACJI SYSTEMU RYNNOWEGO KASKADA, BLACH STALOWYCH
OCYNKOWANYCH, POWLEKANYCH STOPEM ALUMINIUM-CYNK ORAZ POWLEKANYCH
POWŁOKAMI ORGANICZNYMI
1.

Podczas transportu blachy lub elementów systemu rynnowego KASKADA powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zamoknięciem.

2.

W przypadku zamoczenia blach lub elementów systemu rynnowego KASKADA podczas transportu należy je bezwzględnie
wysuszyć przed składowaniem.

3.

Rozładunek blach można przeprowadzać mechanicznie (za pomocą urządzeń dźwigowych lub wózka widłowego) albo ręcznie.
Przy rozładunku ręcznym należy zapewnić odpowiednią ilość osób, tak aby nie dopuścić do przesuwania się po sobie
poszczególnych arkuszy oraz aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym (minimum dwie osoby – przy rozładunku arkuszy
blach o długości do 3,5 m; cztery lub więcej osób – przy rozładunku arkuszy blach o długości powyżej 3,5 m).

4.

Wyroby z blach lub elementy systemu rynnowego KASKADA muszą być składowane w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczających produkt przed nagłymi zmianami temperatury oraz wilgotności powietrza. W innym przypadku może
wystąpić zjawisko kondensacji pary wodnej pomiędzy ułożonymi na sobie arkuszami blach, co w konsekwencji prowadzi do
uszkodzenia powłoki.

5.

Odległość składowanego pakietu blach od podłoża nie może być mniejsza niż 200 mm, a w przypadku ich składowania przez
okres powyżej 2 tygodni, pomiędzy arkuszami należy zastosować przekładki dystansowe o grubości nie mniejszej niż 40 mm,
w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji tychże arkuszy.

6.

W przypadku wyrobów z blach powlekanych powłokami organicznymi, które zostały dodatkowo zabezpieczone folią ochronna,
folię tę należy usunąć z arkuszy bezpośrednio po ułożeniu ich na dachu. Jeżeli natomiast występuje konieczność składowania
tych arkuszy przez dłuższy okres czasu, folię ochronną należy usunąć w terminie do 14 dni od daty dostawy. Jeżeli
z jakiegokolwiek powodu doszłoby do zamoknięcia zabezpieczonych folią ochronną arkuszy, folię tę należy usunąć natychmiast.
Blachy pokryte folią ochronną należy bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

7.

W każdym przypadku po zdjęciu folii ochronnej z arkuszy należy je oczyścić z ewentualnych resztek folii, a jeżeli na arkuszach
występują pozostałości kleju z folii, należy je bezwzględnie zmyć przy pomocy wody oraz zwykłych detergentów.

8.

Pokrycie dachowe z blach ocynkowanych, powleczonych stopem aluminium-cynk (tzw. alucynkowych) lub powleczonych
powłokami organicznymi należy ułożyć na dachu w terminie 4 miesięcy od daty jego zakupu u Producenta, pod rygorem utraty
uprawnień gwarancyjnych.

9.

Do cięcia arkuszy blach nie należy stosować urządzeń wywołujących efekt termiczny, gdyż powoduje to uszkodzenie powłok,
a w konsekwencji doprowadza do rozpoczęcia procesu korozji. Do cięcia blach należy używać nożyc wibracyjnych (tzw. nibler)
lub nożyc ręcznych. Po wykonaniu cięć należy zmieść z powierzchni blachy opiłki metalu, a zarysowane miejsca zabezpieczyć
farbą zaprawową.

10. Ze względu na ryzyko rozszczelniania się pokrycia dachowego, jak również możliwość wystąpienia uszkodzeń mechanicznych
podczas montażu, nie należy stosować w jednym odcinku arkuszy blach o długości powyżej 6,5 m. Arkusze o długości powyżej
6,5 m Producent wykonuje i dostarcza wyłącznie na ryzyko klienta, wyrażone w formie pisemnej.
11. Zaleca się, aby zakup blachy na całość pokrycia dachowego lub elementy systemu rynnowego KASKADA były dokonywane
jednorazowo. W innym przypadku mogą pojawić się nieznaczne różnice w odcieniach koloru w elementach systemu rynnowego
KASKADA lub blachy na arkuszach zakupionych w poszczególnych partiach. Występowanie nieznacznych różnic odcieni
koloru zakupionych w kilku partiach jest zjawiskiem, na które Producent nie ma wpływu i nie jest to traktowane jako wada
wyrobu.
12. Producent zaleca okresowe czyszczenie pokrycia dachowego przy użyciu wody oraz zwykłych detergentów. W szczególności zaś
dotyczy to fragmentów pokrycia, które nie są regularnie zmywane przez opady deszczu.
13. Producent zaleca dokonywanie co najmniej raz w roku czyszczenia rynien dachowych systemu rynnowego KASKADA oraz
dokonywania corocznych przeglądów okresowych systemu.
14. Gdy wystąpi potrzeba poruszania się po pokryciu dachowym, stopy należy stawiać w dolnej części fali, tak by nie spowodować
odkształceń powierzchni.

UWAGA!!! Ochroną gwarancyjną objęte są tylko te wyroby, dla których wydane zostały stosowne Karty Gwarancyjne
Producenta. Wszelkich informacji na temat zasad i warunków udzielania gwarancji na wyroby oferowane przez firmę
Blachodach udzielają pracownicy biur sprzedaży oraz doradcy techniczno-handlowi Producenta.

