
 
 

NAVODILA ZA TRANSPORT, 

MANIPULACIJO, SKLADIŠČENJE IN 

MONTAŽO PANELOV  in 

PROFILIRANIH PLOČEVIN 

1. TRANSPORT 

Profilirano pločevino in panele je 

potrebno prevažati na transportnih 

sredstvih, ki omogočajo zaščito tovora 

pred vremenskimi pogoji. Zaščita mora 

hkrati nuditi tudi paraprepustnost. 

Pakete je potrebno ustrezno pričvrstiti z 

zateznimi trakovi. Robove paketov 

zaščitimo z ustreznimi kotniki iz 

kartona, lesa ali plastike. 

 

Šele ko je tovor ustrezno pričvrščen na 

vozilu, ga lahko zvarujemo z zaščitnimi 

ponjavami 

Pakete panelov in profiliranih pločevin 

lahko nalagamo enega na drugega, 

vendar maksimalno 3 v višino. 

2. NATOVARJANJE / 

RAZTOVARJANJE 

Natovarjanja oz. raztovarjanje se vrši 

strojno in sicer z viličarjem ali dvigalom. 

Vilice zaščitimo s podlogo, ki preprečuje 

vtiske na spodnji površini paketov. 

Vilice (viličar) oz zatezna trakova 

(dvigalo) morata biti medsebojno 

odmaknjena za vsaj polovico dolžine 

panelov. Robove pod zateznimi trakovi 

zaščitimo z usteznimi kotniki in / ali 

podlogami. 

 

Ob sprejemu naročenega materiala je 

potrebno pregledati dobavljen material 

in sicer tako po kvaliteti kakor tudi 

kvantiteti. Morebitne nepravilnosti je 

potrebno takoj javiti dobavitelju in ob 

prisotnosti šoferja, zapisati ugotovitve  - 

odstopanja na prevoznico (CMR in 

dobavnico). 

3. SKLADIŠČENJE PANELOV IN 

PROFILIRANIH PLOČEVIN 

Paneli ali profilirana pločevina so 

pakirani v paketih, ki imajo običajno 

podloge iz stiroporja, da plošče ne 

pridejo v stik s tlemi. Naklon paketov, ki 

se skladiščijo na prostem mora biti 

minimalno 5%, da se omogoči 

odtekanje vode (deževnice).  

 

Tovrstne pakete se vedno skladišči pod 

streho ali pa se mora pakete s tovrstno 

vsebino zaščititi s ponjavami, ki ne 

prepuščajo vode, hkrati pa omogočajo 

izhod pare! 

 

Zaščitno PVC folijo je potrebno 

odstraniti najkasneje v 30-tih dneh po 

proizvodnji. V kolikor so paneli 

izpostavljeni soncu, se PVC folija lahko 

»zapeče« na pločevino tudi v krajšem 

časovnem obdobju! Posledično se PVC 

folija težko odstrani ali pa na pločevini 

pušča ostanke lepila. 

4. MONTAŽA PANELOV in 

PROFILIRANIH PLOČEVIN 

Montažo je potrebno vršiti  strokovno 

in po krovsko kleparskih smernicah. 

Pri stenskih oz. fasadnih panelih je le 

zunanja stran odporna na UV žarke in 

sicer zunanja stran. Ta je označena na 

panelu z EXTERNAL SIDE!  

Za rezanje plošč se ne sme uporabljati 

električne brusilke. Ta deluje s preveliko 

hitrostjo. To lahko povzroči pregrevanje 

materala, odstopanje cinka ter 

nenadzorovano letenje isker z visoko 

temperaturo.  

Rezanje plošč se 

vrši s cirkularjem z ustrezno rezalno 

ploščo, s tračnimi žagami ali obodno 

žago. Uporablja se lahko tudi ročne 

škarje. Po vrtanju ali rezanju je 

potrebno takoj odstraniti vse opilke! 

V kolikor se v paketu pojavi plošča, ki ne 

ustreza naročeni kvaliteti je potrebno 

takoj obvestiti dobavitelja. Takšne 

plošče (v kolikor jo želite reklamirati) 

nikakor ne smete vgraditi (ali vanjo 

kakorkoli posegati – rezanje, vrtanje in 

podobno) do rešitve reklamacije! 

Panele se pritrjuje z ustreznim 

pritrdilnim materialom (vijaki) in jahači 

ali s posebnimi kapičastimi podložkami. 

Podkonstrukcijo je vedno potrebno 

predhodno izravnati saj lahko drugače 

plošče prenapnemo. To sicer običajno 

ne vpliva na funkcionalnost strehe ali 

fasade, vendar lahko povzroča zvočno 

pokanje zaradi raztezanja osnovnega 

materiala. 

 


