TRANSPORT, HANTERING EN OPSLAG
VAN TRESPA ®-PLATEN

Dit document is uitsluitend bestemd als algemene aanbeveling. Trespa verstrekt deze richtlijnen en alle test-, en ontwerp
gegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseert met klem dat de klant,
projecteigenaar en architect onafhankelijk advies inwinnen bij een gecertificeerde bouwkundige en/of constructeur over
toepassing en installatie, en over het voldoen aan de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde voorschriften, wet- en regelgeving
en testnormen. Raadpleeg de lokaal toepasselijke verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen.
Algemeen
Het hanteren en verplaatsen van platen mag alleen worden gedaan door vakkundige personen en met gebruikmaking van de
juiste apparatuur. Trespa®-platen zijn decoratieve HPL-compact laminaatmaterialen die bestaan uit lagen op hout gebaseerde
vezels die geïmpregneerd worden met thermohardende harsen. Hanteer de Trespa®-platen voorzichtig om schade aan het

> 2500 kg

MAX. 6 mtr

decoratieve oppervlak te voorkomen. Behandel de Trespa®-platen verder op soortgelijke wijze als hardhout.

> 1,5 m

MAX. 600 mm

Transport
防

	Gebruik een goede vorkheftruck met een laadvermogen van ten minste 2500 kg en vorken met een
minimale lengte van 1,5 meter.

防

Borg de platen tijdens het transport met staalbanden.

防

Breng beschermende hoekprofielen aan onder de banden.

Hantering
防

Behandel de platen met zorg.

防

Schuif de platen niet. Til de platen op om ze te verplaatsen.

防

Voorkom vuil op en tussen de platen.

防

Gebruik markering-/coderingstickers en verwijder deze onmiddellijk na het installeren van de panelen.
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Opslag
防

Sla de platen op in een droge, schone en vorstvrije ruimte.

防

Maximale stapelhoogte = 6 m.

防

Plaats pallets en platen op een vlakke ondergrond die over het totale oppervlak ondersteuning biedt.

防

Handhaaf de originele verpakking van de platen.

防

Verwijder de staalbanden bij langdurige opslag.

防

Voorkom dat er een vochtfilm ontstaat tussen de platen.

防

Leg geen vochtgevoelige (papier)lagen tussen platen.

防

Voorkom niet-gelijkmatige blootstelling aan vocht of temperatuur (slechts aan één kant) door:
1. Beschermfolie binnen 24 uur te verwijderen zodra de platen niet meer als pakket op elkaar gestapeld liggen.
2. De platen plat op elkaar te laten liggen.
3. Holtes tussen de platen, bijv. doordat deze bewerkt zijn, te voorkomen.

Ga naar www.trespa.info voor meer technische gegevens of neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Trespa.
Disclaimer
Deze afdruk is door u gegenereerd vanaf www.trespa.info (“Website”). Door de Website te bezoeken en dit document af te drukken, hebt u de
Gebruiksvoorwaarden van de Website geaccepteerd. Raadpleeg de Website voor alle voorwaarden die van toepassing zijn op dit document.
Niet alle systemen die in dit document getoond worden, zijn per definitie geschikt voor alle toepassingen en alle rechtsgebieden. Wij voorzien u
van test-, en ontwerpgegevens en informatie betreffende regelgeving alleen voor informatiedoeleinden en adviseren u met klem dat u of een
andere gebruiker van dit document onafhankelijk advies inwint over de naleving van de ontwerpvereisten, van toepassing zijnde verordeningen,
wet- en regelgeving en testnormen. Raadpleeg uw lokale verordeningen en ontwerpvereisten om juist gebruik zeker te stellen. Trespa aanvaardt
geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van dit document.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten en andere rechten met betrekking tot de inhoud van de Website en
van deze afdruk die gegenereerd is vanaf de Website (waaronder begrepen logo’s, handelsmerken, servicemerken, software, databases, audio,
video, tekst en foto’s) zijn eigendom van Trespa en/of de desbetreffende licentiegevers. ® Trespa, Meteon, Izeon, Athlon, TopLab, TopLabPLUS ,
TopLabECO-FIBRE , Virtuon, Volkern, Trespa Essentials en Mystic Metallics zijn gedeponeerde handelsmerken van Trespa.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee
samenhangende prestaties van Trespa zijn onderworpen aan de Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V. zoals op 11 april 2007
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden-Limburg te Venlo (NL) onder nummer 24270677,
welke beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website www.trespa.com/documentation.

Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen, aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen en/of overeenkomsten en alle daarmee
samenhangende prestaties van Trespa North America, Ltd. zijn onderworpen aan de ‘Trespa General Terms and Conditions of Sale’, welke
beschikbaar zijn op en kunnen worden gedownload van de Trespa website, www.trespa.com/documentation. De tekst van deze algemene
verkoopvoorwaarden wordt op verzoek kosteloos toegezonden.
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De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan de hierboven genoemde algemene verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk
verworpen en zulke andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht of daarnaar wordt verwezen op offerteaanvragen, offertebevestigingen, briefpapier en/of overige documenten van enige wederpartij.
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