
 
 

 

 

                                            Instrukcja Składowania i Przechowywania Blach 

1. Sprawdzić czy specyfikacja dostawy zgadza się z rzeczywiście dostarczonym towarem. Dostarczony towar 

należy dokładnie obejrzeć, a w przypadku widocznych uszkodzeń lub braków należy je dokładnie opisać w 

protokole odbioru lub liście przewozowym i potwierdzić podpisem przewoźnika.  

2. Do rozładunku zalecane są 3-4 osoby lub stosowanie zawiesi pasowych i wózków widłowych z odpowiednim 

rozstawem wideł, zabezpieczonych przed uszkodzeniem powierzchni (zarysowania, wgniecenia itp.). 

3. Podczas ręcznego rozładunku i załadunku należy unikać przesuwania arkuszy po sobie oraz po podłożu. 

Arkusze należy unosić. Szczególnie długie winny być zorientowane pionowo i podtrzymywane, co ok. 3 m. 

4. Zaleca się składowanie paczek jednowarstwowo. Odległość paczek i kręgów od podłoża powinna wynosić min. 

20 cm. 

5. Blachy oraz wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. W czasie 

przechowywania chronić przed nagłymi zmianami temperatury i wilgotności powietrza, które mogą spowodować 

kondensację (absorbowanie wilgoci powietrza) zwłaszcza na powierzchniach blach wzajemnie stykających się, 

co może być przyczyną białych plam korozyjnych na blachach ocynkowanych i uszkodzeń powłok blach 

powlekanych Nie dopuszczać do zawilgocenia przez np. przełożenie poszczególnych arkuszy odpowiednimi 

przekładkami. Swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi arkuszami zapobiega uszkodzeniom 

powłok w wyniku działania wilgoci. Blachy nie wolno przechowywać w pobliżu kwasów, nawozów itp. oraz w 

innym agresywnym środowisku. 

6. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania blach oraz wyrobów na otwarte przestrzenie (na 

czas wykonywania robót montażowych) zapewnić pochylenie pakietów wzdłuż arkusza celem 

odprowadzenia wody. Osłonić pakiet przed opadami atmosferycznymi zapewniając swobodną cyrkulację 

powietrza. Kontrolować stan zawilgocenia. 

7. Poddanie blach oraz wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może 

być powodem uszkodzeń powłok lakierniczych. Po zamontowaniu folię ochronną należy NATYCHMIAST 

usunąć. 

8. Po zakończeniu prac montażowych powierzchnie blach należy dokładnie oczyścić, aby nie pozostały żadne 

zanieczyszczenia (zwłaszcza metalowe) mogące spowodować uszkodzenia powłok lakierniczych i cynkowanych 

(zarysowania, rdzawe naloty, perforacja itp.). 

9. Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia oraz uszkodzeń mechanicznych spowoduje 

oddalenie ewentualnych reklamacji. 

10. Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy. 

11. Należy unikać przetwarzania blach z powłokami organicznymi w temperaturach ujemnych. Zalecana temperatura 
to powyżej 15

o 
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