WANDPROFIELEN
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
BEHANDELING
•
•
•
•

Draag bij voorkeur de platen één voor één met twee personen.
Platen tot 10m lengte kunnen gelost worden met een vorkheftruck.
Platen vanaf 10m moeten gelost worden met een kraan + evenaar of 2 vorkheftrucks.
Extra ondersteuning en tijdelijke randbescherming is aangewezen om vervorming te voorkomen.

OPSLAG- EN VOORZORGSMAATREGELEN
Stockeer uw platen
droog. Onder een afdak
is een goede, doch
slechts tijdelijke oplossing.

Bij opslag in de open
lucht: zorgen voor helling zodat er geen water
tussen de platen kan
blijven staan.

Op de werf: bij voorkeur
stockeren onder een
zeil en voor voldoende
ventilatie zorgen.

Langdurige stockage (vanaf één maand) moet binnen en vochtvrij gebeuren!

BEWERKING
De platen worden op maat geleverd Indien er versneden moet worden,
moet men een knabbelschaar of metaal zaag met fijne tanden gebruiken. Het
gebruik van slijpschijven of ander gereedschap met hoge slijp- en/of snijsnelheid is af te raden, want de slijpranden gaan dan gloeien en vernietigen verzinking en coating van de plaat.
Gloeiende metaaldeeltjes vliegen rond en branden in de beschermlagen van
uw plaat.

REINIGING
Mochten de geprofileerde platen bij de montage vuil zijn geworden, reinig ze
dan uitsluitend met overvloedig zuiver water en een zachte borstel.

TRANSPORT
Onze verkoop gebeurt steeds af fabriek. Als service aan onze klanten kunnen we bij u leveren na afspraak
met onze commerciële dienst. Klachten inzake verborgen fouten of beschadiging dienen ons uiterlijk binnen 7 dagen na levering en vóór de montage schriftelijk gemeld te worden.
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WANDPROFIELEN
BEVESTIGING

WANDMONTAGE MET STALEN OF HOUTEN GORDINGEN
Bij wandmontage is het noodzakelijk iedere plaat vooraf loodrecht te plaatsen. Op de overlapping en in
het dal vastmaken. Pas daarna de vorige plaat geheel bevestigen.
Zo voorkomt men vervorming of beschadiging. De wandplaten worden op ieder profiel vastgemaakt.
Voor hout: A22 of A35; voor staal: BZB25 of BZB32R
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