
ТРАНСПОРТИРАНЕ

Металните керемиди се транспортират 
само с товарни камиони в дървени 
палета. Повърхността на каросерията 
трябва да е чиста, без никакви остри 
стърчащи предмети. Изпъкналите 
предмети трябва да бъдат подходящо 
обезопасени, за да се избегне 
нараняване на керемидите.

Каросерията трябва да е достатъчно 
дълга, за да осигури  упора по цялата 
дължина на натоварените палета. 
Товарът може да стърчи най-много на 
0,5м от каросерията на камиона.

Металните керемиди са подредени 
върху дървени палети, пакетирани и 
обвити в защитно производствено 
фолио. Всички аксесоари и обшивки са 
пакетирани със стреч фолио. 

Могат да се поставят максимум 2 
палета едно върху друго.  

Имайки предвид пътните условия 
шофьорите са задължени да 
проверяват коланите, които затягат 
пакетите най-много през 100км и да ги 
коригират при нужда и максималната 
скорост на движение не трябва да 
превишава 90км/ч.

РАЗТОВАРВАНЕ

Преди започване на разтоварването 
на металните керемиди проверете 
състоянието  на пакетите. Всяко пале 
има определени точки за повдигане, 
които трябва да бъдат спазени. 

Пакетите трябва да бъдат 
разтоварвани с мотокар или палетна 
количка. В случай, че такава апаратура 
няма, внимателно се разтоварват една 
по една на ръка от минимум 2-ма 
души.

СЪХРАНЕНИЕ

Палетите с метални керемиди трябва 
да бъдат съхранявани в затворени, 
сухи и добре проветрени помещения, 
където няма големи температурни 
колебания. За кратки периоди от 
време се допуска съхранение на 
открити места. Палетата не могат да се 
съхраняват на открито повече от 30 
календарни дни след доставката.

Металните керемиди оставени за 
съхранение на открито трябва да се 
предпазят с подходяща защита срещу 
дъждовна вода, сняг, вятър и 
замърсяване. За целта се препоръчва 
употребата на брезентови платнища.

При съхранение на металните 
керемиди навън е необходимо да се 
поставят в леко наклонена позиция, за 
да се позволи отичането на дъждовната 
вода, която в противен случай би 
проникнала в пакета.

Платнището трябва да осигурява 
вентилация и бързо изпаряване на 
акумулираната влага. Задъжително 
трябва да се предотврати събирането 
на вода между отделните керемиди. 
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Непакетираните листове метални 
керемиди трябва винаги да бъдат 
защитени от дъждовна вода и силен 
вятър.

При съхранение в закрито помещение 
палетите с метални керемиди трябва 
да бъдат наредени на стелажи, на 
подходящо разстояние от пода, за да 
се осигури дренаж и вентилация. 
Абсолютно е забранено по време на 
съхранение металните керемидите да 
имат директен контакт с мокър бетон, 
мед, почва, други корозивни 
материали, или продължителен контакт 
с вода.

СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Всички дейности по монтажа трябва да 
се извършват в съображение с 
изисквания за сигурност и 
инструкцията за монтаж на Мудера 
ЕООД.

В допълнение: по време на монтаж  се 
използва следното обезопасително 
оборудване:
џ Обезопасителни колани и въжета
џ Предпазно облекло за работниците: 

каски, ръкавици, обувки с гумени 
подметки без абразивни частици по 
подметките, гащеризони и колани 
за инструменти

Поради малкото отношение между 
теглото и площта на металните 
керемиди  скоростта на вятъра при 
сглобяването им не трябва да 
превишава 9м/сек.

За да се избегне нараняването на 
керемидите е забранено поставянето 
им една върху друга на строителната 
площадка. 

Пакетите трябва да се съхраняват 
върху твърда и гладка повърхност. 

Металните керемиди не трябва да се 
монтират по време на дъжд, 
снеговалеж или при гъста мъгла. 

Монтирането трябва да се преустанови 
при намалена видимост или по здрач, 
ако не е осигурено изкуствено 
осветление.

Монтажните дейности не трябва да се 
извършват при температура под -10 
градуса по Целзий.

РЯЗАНЕ И ПРОБИВАНЕ НА ОБЕКТА

За разрязване се препоръчват 
прободни триони с фини зъбци  или 
ножици за ламарина. 

Стружките се отстраняват веднага след 
разрязването. 

Не трябва да се използват ъглошлайф 
или други машини, които могат да 
доведат до прегряване на зоната на 
рязане и така да повредят 
антикорозионната защита.

КРЕПЕЖИ

Използвайте само препоръчаните от 
Мудера ЕООД крепежи.

НАКЛОН НА ПОКРИВА

Минимален наклон на покрива според 
модела керемида.
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