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S profili (izdelki) je treba ravnati v skladu z industrijskimi 
standardi. Še posebej je treba biti pozoren na:

Ravnanje med prevozm

Z embalažo ravnajte previdno. Pazite, da embalaže ne 
 poškodujete, zmočite, preluknjate ipd. Med prevozom 
 morate izdelke vselej zaščiti pred vlago, prahom, previsoki-
mi ali prenizkimi temperaturami, neposrednimi sončnimi 
žarki ipd.

Izogibajte se stiku s topili, maščobo, olji, voskom, alkalijami, 
sredstvi za tesnjenje ali strjevanje in vsemi drugimi nezna-
nimi materiali, ki bi lahko poškodovali embalažo ali izdelke. 
Izdelki morajo biti med prevozom in vse dokler se ne vgradijo 
shranjeni v originalni embalaži. 

O poškodovani embalaži in/ali izdelkih je treba v petih 
 delovnih dneh po prejemu obvestiti Trelleborg Slovenija.

Ne nalagajte enega na drugega več paketov, kot je 
 dogovorjeno.

Pravilno skladiščenje, čiščenje in vzdrževanje v skladu s 
standardom DIN 7716

Izdelke je treba shranjevati v zaprti originalni embalaži, in 
sicer v hladnem, suhem in zračnem pokritem prostoru, v 
katerem niso izpostavljeni neposrednim sončnim žarkom, 
prepihu, ozonu, prahu in podobno. V neustreznih pogojih 
skladiščenja se spremenijo fizikalne lastnosti izdelkov. To se 

kaže v spremembi njihove trdote, trajni deformaciji in površin-
skih poškodbah ter posledično v krajšem roku uporabnosti 
izdelkov. 

Izdelke, ki so bili med prevozom izpostavljeni nizkim tem-
peraturam, je treba pred uporabo dlje časa hraniti na sobni 
 temperaturi, da se ogrejejo.

Izdelke je treba montirati v šestih mesecih od dostave.

Preprečevanje mehanskih poškodb in/ali prevelike 
 obremenitve 

Pri rokovanju z izdelki, rezanju ali vgrajevanju se morate izogi-
bati prevelikim obremenitvam. Za rezanje izdelkov priporoča-
mo, da jih odrežete do 2 % večjo dolžino, kot je potrebna. 

Čiščenje izdelkov z neagresivnimi čistilnimi sredstvi

Izdelke je treba čistiti z raztopinami za čiščenje stekla, 
ki se dobijo na trgu, tudi v maloprodaji. Izdelkov ne smete 
 izpostavljati topilom, npr. bencinu, benzenu, kloru, ogljikovim 
hidratom.  Stik s takimi topili izdelke nepopravljivo poškoduje 
in povzroči, da postanejo togi in krhki. 

Profile vgrajujte samo na suh sisteme.

Premazovanje z laki, smolo, mastjo ipd. izdelke poškoduje 
tako, da niso več uporabni. Kadar uporabljate dodatne tes-
nilne materiale (kot so lepila in kiti), morate pri dobavitelju 
preveriti, ali je njihova uporaba za izdelke varna. 

ravnanje z izdelki
PROFILI (POLNI, PENASTI, CO-EX)
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Navodila za

Kontakt:

Phone: +386 4 206 60 80
Faks: +386 4 206 5475
E-naslov: TSP.SLO@trelleborg.com
Internet: www.trelleborg.com/en/seals-and-profiles/resources 

Naslov:

Trelleborg Slovenija d.o.o.
Program Profili
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj, Slovenia
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