
Įsitikinkite, kad krovinio specifikacijoje išvardytos medžiagos 
sutampa su faktiškai pristatytomis medžiagomis. Pastebėję 
trūkumų, aprašykite juos protokole arba važtaraštyje ir 
patvirtinkite vežėjo parašu.

Iškrovimui rekomenduojama naudoti juostinius stropus arba 
šakinius krautuvus, kurių atstumas tarp šakių yra ne mažesnis kaip 
1500 mm. Iškraunant medžiagos turi būti apsaugotos nuo 
subraižymo ir įlenkimo. Rankinio iškrovimo atveju lakštų negalima 
raukti vieno per kitą, nei po paviršių. Lakštus reikia gabenti 
vertikaliai, atsižvelgiant į reikalingą žmonių skaičių, t.y. mažiausiai 1 
žmogus vienam bėginiam metrui lakšto. Pvz. 4 b.m. lakštą turėtų 
gabenti 4 žmonės, t.y. po 2 žmones iš abiejų pusių.

Originalios pakuotės apsaugo medžiagas tik transportuojant ir 
trumpą laiką sandėliuojant. Lakštų paketų ir ritinių negalima laikyti 
atvirame ore arba patalpose, kuriose kaupiasi drėgmė arba yra 
temperatūros svyravimų.

Cinko ir aliucinko lakštai originaliose pakuotėse gali būti 
sandėliuojami ne ilgiau kaip 2 dienas nuo pristatymo. O dengti 
lakštai – ne ilgiau kaip 3 savaites. Prieš tai visi lakštai turi būti išimti iš 
pakuočių ir išdžiovinti. Cinko ir aliucinko lakštai turi būti papildomai 
apsaugoti apsauginiu aliejumi. Visi lakštai turi būti pastatyti ne 
mažesniu kaip 3° kampu uždaroje patalpoje ant sausų medinių 
padėklų mažiausiai 200 mm nuo žemės. Be to, tarp lakštų turi būti 
įdėtos sausos medinės juostos, kad būtų užtikrinta laisva oro 
cirkuliacija. Taip apsaugotus lakštus galima sandėliuoti ne ilgiau 
kaip 6 mėnesius nuo pagaminimo dienos.

Lakštų negalima sandėliuoti šalia pvz. trąšų, rūgščių ir kitų 
agresyvių medžiagų.

Plėvele dengti lakštai turi būti apsaugoti nuo drėgmės. Drėgmė iš 
plėvele dengtų lakštų turi būti nedelsiant pašalinta. Plėvele 
dengti lakštai turi būti sandėliuojami ne ilgiau kaip 3 mėnesius su 
sąlyga, kad jie sausi ir laikomi uždarose patalpose, apsaugotose 
nuo saulės spindulių. Prieš montuojant lakštus, apsauginę plėvelę 
reikia nuimti.

Transportavimui naudokite transporto priemonę, kurios krovininio 
kėbulas ilgis yra ne mažesnis nei lakštų ilgis.

Sumontavus reikia nuo paviršiaus nuvalyti pjuvenas, varžtus ir kitus 
nešvarumus.  

Bet kokie skundai dėl gedimų, atsiradusių nesilaikant šios 
sandėliavimo instrukcijos, nebus nagrinėjami. 

Atskirų produktų montavimo instrukcijas rasite atskiruose 
vadovuose.

Nepriklausomai nuo pastato vietos, siekiant išvengti priešlaikinio 
senėjimo pavojaus, jo sienų ir stogo dangos turi būti reguliariai 
tikrinamos ir prižiūrimos bent kartą per metus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Įsitikinkite, kad krovinio specifikacijoje išvardytos 
medžiagos sutampa su faktiškai pristatytomis 
medžiagomis. Pastebėję pažeidimų ar trūkumų, 
aprašykite juos protokole arba važtaraštyje ir 
patvirtinkite vežėjo parašu.
Maksimalus sandėliavimo originalioje pakuotėje 
laikas:
cinkas ir aliucinkas 2 dienos
dengti lakštai 3 savaitės

 

Visi lakštai turi būti pastatyti ne mažesniu kaip 3° 
kampu uždaroje patalpoje ant sausų medinių 
padėklų mažiausiai 200 mm nuo žemės. Be to, tarp 
lakštų turi būti įdėtos sausos medinės juostos, kad 
būtų užtikrinta laisva oro cirkuliacija.
Maksimalus lakštų sandėliavimo laikas - 6 mėnesiai

Lakštus reikia laikyti po stogu, atokiau nuo drėgmės 
šaltinių ir saugoti nuo saulės spindulių. 
Lakštų negalima sandėliuoti šalia trąšų, rūgščių ir kitų 
ėsdinančių medžiagų.
Rekomendacija: stogo dengimas turi būti atliktas 
per 4 savaites nuo pristatymo datos

PREKIŲ TRANSPORTAVIMO 
IR SANDELIAVIMO INSTRUKCIJA
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