
Prosimy koniecznie sprawdzić czy specyfikacja dostawy zgadza się z 
rzeczywiście dostarczonymi materiałami. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych braków lub uszkodzeń należy spisać protokół lub 
opisać na liście przewozowym oraz potwierdzić podpisem 
przewoźnika. 

Podczas rozładunku materiały muszą być zabezpieczone przed 
porysowaniem oraz wgnieceniami. Podczas rozładunku nie wolno 
przesuwać paczek po sobie ani po podłożu. 

Fabryczne opakowania sztachet stanowią zabezpieczenie jedynie na 
czas transportu oraz krótkotrwałego składowania. Paczki metalowych 
sztachet nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w 
pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych 
temperatur. 

Metalowe sztachety z alucynku w fabrycznych opakowaniach mogą 
być składowane maksymalnie 2 dni od momentu dostarczenia. 
Natomiast z blachy powlekanej - maksymalnie 3 tygodnie. Przed 
upływem tego czasu wszystkie sztachety muszą być wyjęte z 
opakowań oraz wysuszone. Sztachety z alucynku dodatkowo muszą 
zostać zabezpieczone warstwą oleju konserwującego. Wszystkie 
sztachety muszą zostać ułożone pod kątem minimum 3° w 
zamkniętym pomieszczeniu na suchych podkładach drewnianych 
znajdujących się minimum 200 mm od podłoża. Dodatkowo musi być 
zapewniona swobodna cyrkulację powietrza między sztachetami. Tak 
zabezpieczone sztachety mogą być składowane maksymalnie 6 m-cy 
od daty produkcji. 

Sztachet metalowych nie wolno składować i instalować w środowisku 
korozyjnym lub agresywnym tj. w powietrzu o dużym stopniu 
zasolenia lub zasadowości, powietrzu o wysokim zanieczyszczeniu 
przemysłowym, w atmosferze o dużym stopniu zasolenia, w ciągłym 
kontakcie z wodą lub chemikaliami korozyjnymi, korozyjnym dymem 
lub oparami, pyłem cementowym, popiołem zanieczyszczeniami 
(odchodami) pochodzenia zwierzęcego, jak też i ludzkiego, oparami 
z odchodów zwierzęcych, jaki i ludzkich, bezpośrednim kontakcie z 
ziemią, betonem oraz mokrym drewnem. 

Podczas montażu usuwać (wydmuchiwać) opiłki metalu powstające 
pomiędzy wkrętami montażowymi a sztachetą. Po zakończeniu 
montażu bezwzględnie należy oczyścić powierzchnię blachy z 
opiłków, wkrętów i innych zanieczyszczeń. 

Aby zapobiec wszelkiemu ryzyku przedwczesnego zestarzenia się, 
metalowe sztachety muszą być poddane regularnym przeglądom i 
konserwacji przynajmniej raz w roku. Do mycia sztachet nie używać 
środków chemicznych, szamponów i wosków. Myć wyłącznie wodą 
pod ciśnieniem z zachowaniem bezpiecznej odległości strumienia 
wody, aby nie uszkodzić powłoki. Unikać kontaktu z substancjami 
chemicznymi, nawozami, kwasami, solą i innymi korozyjnymi 
substancjami.

Ewentualne reklamacje spowodowane postępowaniem niezgodnym z 
niniejszą instrukcją będą bezwzględnie oddalane. 

Instrukcje montażu dla poszczególnych systemów ogrodzeniowych 
znajdują się w oddzielnych opracowaniach. 

INSTRUKCJA TRANSPORTU, PRZECHOWYWANIA
I KONSERWACJI SZTACHET METALOWYCH 

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA PRZY DORĘCZENIU PRZESYŁKI

USUŃ FOLIĘ Z OPAKOWANIA FABRYCZNEGO JAK NAJSZYBCIEJ PO DOSTAWIE

SZTACHETY SKŁADUJ W ODPOWIEDNICH WARUNKACH (patrz pkt 4)

INSTALACJĘ PRZEPROWADŹ NAJLEPIEJ DO 4 TYGODNI OD DOSTAWY

NIE SKŁADUJ SZTACHET DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY!
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