Hanteringsinformation Halleplast
Allmänt
För att man skall bli nöjd med sina produkter från Halle är det viktigt att nedanstående regler iakttas. Ofta är det så att produkter utsätts för störst påkänningar i samband med transporter, lagring och montage. Vid dessa tillfällen så får man ibland extrema förhållanden för
vilka produkterna normalt inte är dimensionerade för. Garantier förutsätter att nedanstående råd följs, vidare att produktspeciﬁka regler i monteringsanvisningar och tekniska info
beaktas. Detta gör att garantier endast gäller för första gången varorna säljs, dvs inte vid
eventuell vidareförsäljning.
Lagring
Oberoende av typ av material skall man skydda produkterna mot solljus(och värme) och
fukt. Trots att produkterna är mycket olika kan dessa faktorer ge extraordinära mikromiljöer som kan skada produkterna.
Solljus:
När varorna ligger i solljus kommer ibland temperaturerna i pallar och buntar att stiga kraftigt.
PVC plattor har en mjukningstemperatur runt 65 grader, när temperaturen kommer dit och
däröver så kollapsar proﬁlformen och återgår inte till sin tidigare form.
Akrylskivor och Polykarbonatskivor med skyddsﬁlmer, som skall dras bort efter montaget,
kan ”limmas fast” när temperaturen blir hög i en bunt.
Isolerglasrutor och enkla glas i buntar kan få höga temperaturer och när de kyls ned, tex
genom att solen går i moln kan glasrutorna spricka.
Vatten/fukt:
För samtliga skivmaterial ger värme uttorkning av fukt mellan skivor och torkﬂäckar uppstår som inte kan tvättas bort. Speciella ytbeläggningar som ﬁnns på många produkter kan
också skadas vid uttorkning och höga temperaturer.
Vid Kanalskivor kan fukt komma in i kanalerna och senare ge kondens.
Produkter från Halle skall därför aldrig lämnas ute utsatta för sol och fukt, lagra inomhus
eller utomhus under skydd där enskilda produkter skall delas på så att mellanrum kan ha
luftﬂöden för ventilation mot värme och fuktansamling.
Lyftning
Se till att lyfta så att lyftpunkterna är jämnt fördelade längs produkterna, så att krafter fördelas jämnt. Skivor i bunt skall alltså inte bara lyftas i mitten utan lyftpunkterna skall spridas ut så att godset inte bryts av.
Transport
Produkter skall transporteras fram i originalförpackning så nära användningsplatsen som
möjligt.
Släpa aldrig gods längs marken, släpp heller aldrig ned godset på marken utan att ta emot.
Tänk även på att ta bort skyddsﬁlmer sent i montaget så att repor förhindras. Gnid inte heller skivor/produkter mot varandra så att statisk elektricitet bildas(gör att damm och smuts
samlas) eller så att repor uppstår.

