
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

      
 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

INSTRUCȚIUNI 
DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE 
ȘIPCI METALICE 

1. Vă rugăm să verificați neapărat dacă specificația de livrare corespunde materialelor 

livrate efectiv. În caz de constatare a eventualelor lipsuri sau daune, trebuie să 

întocmiți un proces-verbal sau să descrieți pe scrisoarea de trăsură și să confirmați 

prin semnătura transportatorului. 

2. Pentru descărcare, se recomandă utilizarea unui sistem de curele sau a unui stivuitor 

prevăzut cu furci cu o deschidere adecvată. În timpul descărcării, materialele trebuie să 

fie protejate împotriva zgârieturilor și adânciturilor. În cazul unei eventualei descărcării 

manuale, pachetele nu trebuie lăsate să se frece între ele, nici  pe sol. 

3. Ambalajele originale din fabrică ale șipcilor oferă protecție doar pentru transport și 

depozitare pe termen scurt. Pachetele cu șipci metalice nu trebuie depozitate în aer 

liber sau în încăperi expuse la acțiunea umidității și a temperaturilor variabile. 

4. Șipcile din tablă de aluzinc în ambalajul din fabrică pot fi depozitate maxim 2 zile din 

momentul livrării. În schimb, șipcile din tabla placată pot fi depozitate maxim 3 

săptămâni. Înainte de acest timp, toate șipcile  trebuie scoase din ambalaj și uscate. 

Șipcile din aluzinc trebuie protejate suplimentar cu un strat de ulei conservant. Toate 

șipcile trebuie să fie așezate la un unghi de cel puțin 3 ° într-o încăpere închisă pe 

suporturi de lemn uscate, situate la cel puțin 200 mm de sol. În plus, între șipci se va 

asigura circulația liberă a aerului. Șipcile protejate în acest fel pot fi depozitate 

maximum 6 luni de la data producției. 

5. Șipcile nu pot fi depozitate în mediul coroziv sau agresiv, adică în aer cu un grad 

ridicat de salinitate sau alcalinitate, în aer cu poluare industrială ridicată, într-o 

atmosferă cu un nivel ridicat de salinitate, în contact permanent cu apă sau cu 

substanțe chimice corozive, fum sau vapori corozivi, praf de ciment, cenușă cu 

impurități (excremente) de origine animală, sau umană, vapori din excremente animale, 

cât și cele umane, în contact direct cu pământ, beton sau lemn ud. 

6. Pentru transport, folosiți o mașină cu o lungime a platformei de încărcare nu mai mică 

decât lungimea șipcilor. 

7. După finalizarea montajului, este obligatoriu să curățați suprafața tablei de pilituri, 

șuruburi și alte impurități. 

8. Orice reclamații cauzate de depozitarea care nu este conformă cu aceste instrucțiuni 

vor fi respinse în mod absolut. 

9. Instrucțiunile de montare pentru fiecare sistem de gard sunt prezentate în broșuri 

separate. 

10. Indiferent de locația gardului, pentru a preveni orice risc de îmbătrânire prematură, 

placarea șipcile metalice trebuie inspectate în mod regulat și supuse întreținerii cel 

puțin o dată pe an. 
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Vă rugăm să verificați neapărat dacă specificația de livrare 
corespunde materialelor livrate efectiv. În caz de constatare a 
eventualelor lipsuri sau daune, trebuie să întocmiți un proces-
verbal sau să descrieți pe scrisoarea de trăsură și să 
confirmați prin semnătura transportatorului.                         
Perioada maximă de depozitare în ambalajul original din 
fabrică: 
- aluzinc - 2 zile 
- tabla placată - 3 săptămâni 

Toate șipcile trebuie să fie așezate la un unghi de minim 3 ° 
într-o încăpere închisă, pe suporturi de lemn uscate, situate la 
minimum 200 mm de sol. În plus, fiecare șipcă metalică trebuie 
să fie despărțită cu șipci de lemn uscate care să asigure 
circulația liberă a aerului.                                                                                                         
Perioada maximă de depozitare a tablei este de 6 luni. 

Șipcile metalice  trebuie depozitate sub un acoperiș departe 
de sursele de umiditate și protejate de lumina soarelui.Tabla 
nu poate fi depozitată în apropierea îngrășămintelor, acizilor, 
sărurilor și a altor substanțe corozive. 
Se recomandă: montarea șipcilor trebuie să se realizeze în 
decurs de 4 săptămâni de la data livrării. 

DURABILITATE 
PENTRU ANI! 
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