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INSTRUKCJA TRANSPORTOWANIA I SKŁADOWANIA 
BLACH STALOWYCH OCYNKOWANYCH I 

POWLEKANYCH POWŁOKAMI ORGANICZNYMI

1. Podczas transportu materiał powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami i zamoknięciem.

2. W wypadku zawilgocenia blach  podczas transportu  należy bezwzględnie  je  wysuszyć przed
składowaniem.

3. Rozładunek  blach  można  przeprowadzać  mechanicznie  za  pomocą  urządzeń  dźwigowych
z zastosowaniem pasów lub za pomocą wózka widłowego. Przy rozładunku należy zachować
szczególną ostrożność.

4. Rozładunek ręczny należy przeprowadzać  przy pomocy odpowiedniej  ilości  osób;  dla  blach
o długości 3,65 m – dwie osoby, powyżej 3,65 m – cztery lub więcej osób. Brak odpowiedniej
ilości  osób  spowoduje,  że  blachy  będą  się  giąć  ponad  ich  wytrzymałość  i  odkształcać
na krawędziach co będzie widoczne na pokrytym dachu.

5. Materiał  musi  być  składowany  około  200  mm  ponad  podłożem,  zapewniając  spadek
do  odprowadzenia  wody.  Materiał  musi  być  składowany  w  pomieszczeniach  suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych prze nagłymi zmianami temperatury i wilgotności powietrza.
Powyższe czynniki mogą spowodować kondensację pary wodnej pomiędzy arkuszami blachy
w paczce a w konsekwencji uszkodzenie powłoki.

6. W przypadku składowania blach powlekanych poliestrem lub alucynkiem dłużej niż 4 tygodnie
(blach ocynkowanych dłużej niż 2 tygodnie) należy zastosować przekładki pomiędzy arkuszami
w celu umożliwienia swobodnej wentylacji materiału.

7. Dopuszcza się składowanie maksymalnie do dwóch opakowań materiału na sobie. Składowanie
materiału  w  kilku  warstwach  może  spowodować  uszkodzenie  mechaniczne  dolnych  partii
materiału.

8. Szczególną ostrożność należy zachować przy załadunku i  rozładunku pojedynczych arkuszy.
Przesuwanie arkuszy może spowodować zarysowanie powłoki.

9. W przypadku blachy foliowanej należy usunąć folię przed upływem 14 dni od chwili dostawy.
Bezwzględnie należy ułożyć materiał na dachu przed upływem 6 miesięcy od daty zakupu
(dotyczy  blach  powlekanych  poliestrem  oraz  alucynkiem).  Blachy  ocynkowane  należy
zamontować przed upływem 2 miesięcy od daty zakupu.

UWAGA:
Składowanie zawilgoconych paczek sprzyja powstaniu ogniwa stężeniowego,  które stanowi

podstawowy czynnik korozji szczelinowej. Może to spowodować uszkodzenie powłok, objawiające
się  białymi  nalotami  na  powłoce  cynku,  szorstkością  i  łuszczeniem  się  powłok  lakierowych
a w konsekwencji korozją rdzenia stalowego.
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