ONTVANGST, OPSLAG EN
HANTERING
STENI gevelplaten
ONTVANGST
De klant moet de goederen bij ontvangst inspecteren:
 Het aantal stuks controleren.
 Controleren op vervoersschade.
 De verpakking controleren op krassen, scheuren en beschadiging.
Alle beschadigingen of afwijkingen in de verzending (NEEM FOTO) moeten
genoteerd worden op de leveringsbon en moeten ondertekend worden door
de vervoerder. Meld de schade onmiddellijk bij STENI, zodat er een
claim kan worden ingediend bij de vervoerder. Anders gaat het recht op
een schadeclaim verloren.
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De verzending moet zijn gelabeld met de leverantie- en productinformatie van STENI.
OPSLAG
Platen moeten op een vlak, droog oppervlak met een stevige ondersteuning worden opgeslagen. De platen
moeten worden afgedekt en beschermd zijn tegen zon, water en stof. Platen met een glad oppervlak moeten
zonder papieren scheidingslaag worden opgeslagen, met de tegenovergestelde zijden naar elkaar toe. De
voorzijden moeten met een papieren scheidingslaag tegen elkaar worden gelegd. Er mogen maximaal vijf
pallets op elkaar worden gestapeld. De platen moeten altijd horizontaal worden opgeslagen.

VERVOER
Wanneer de platen worden vervoerd of verplaatst, moet de klant/
installateur ervoor zorgen dat de ze juist worden verpakt en vastgezet
op de pallets om te voorkomen dat ze gaan schuiven. Schuiven kan
krassen, inkepingen en beschadiging van de randen van de platen
veroorzaken. Schuivende platen kunnen erg gevaarlijk zijn voor
iedereen die in de buurt staat.

HANTERING
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Om krassen of beschadiging te voorkomen wanneer u klaar bent om de
platen te gebruiken, moeten de platen verticaal van de pallet worden
getild en mogen ze er niet vanaf worden getrokken. De klant/ installateur
is ervoor verantwoordelijk dat de platen niet worden beschadigd. Bij een
maximale buiging hebben de platen een straal van 3,5 meter.
De platen moeten altijd verticaal worden vervoerd.
Draag op zijn minst altijd handschoenen
en veiligheidsschoenen voor uw
persoonlijke bescherming.

STENI AS behoudt zich het recht de productsamenstelling en -specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
STENI AS is niet verantwoordelijk voor drukfouten.
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