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Sendvičpaneļi TENAX - Instrukcija preces saņēmējam 
Izstrādājumu saņēmējam jāiepazīstas ar ražotāja dokumentāciju “SENDVIČPANEĻI TENAX. RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS INSTRUKCIJA” (skatīt. www.tenaxpanel.com) 

 

  

Celšana bez traversas, ja pakas garums nepārsniedz 7 m. Aizliegts celt 2 pakas vienlaicīgi Aizliegts nokraut uz nelīdzenas virsmas 

 

  
 

Celšana ar traversu, ja pakas garums pārsniedz 7 m. Aizliegts atrasties zem paceltas kravas Aizliegts nokraut vienu virs otras paneļu pakas ar 
dažādiem attālumiem starp paku atbalstiem 

Iepakojuma apraksts 
Katra sendvičpaneļu (SP) paka ir novietota uz putu polistirola paliktņiem (pēdām) un ir aptīta ar polietilēna plēvi. (Izvēles iespēja) Zem un virs SP pakas ir novietoti 
koka atbalsta profili, kas ir nostiprināti ar polipropilēna savilcēm, un pakām pievienotas stropes paku celšanai. Ievērojiet informāciju, kas ir norādīta stropju 
marķējumā! 

Transportēšana 
Par preces transportēšanu ir atbildīgs transportlīdzekļa vadītājs. SP atļauts transportēt tikai ražotāja iepakojumā. 

Preces pieņemšana 
Kravas saņēmējs uzņemas pilnu atbildību par sendvičpaneļu izkraušanu un glabāšanu. Pirms paneļu izkraušanas no transporta līdzekļa pārliecinieties, ka iepakojums un 
izstrādājumi nav bojāti. Bojājumu gadījumā norādiet visus bojājumus preces piegādes dokumentācijā un nekavējoties sazinieties ar TENAX PANEL reģionālo pārstāvi. 
Ziņojumi par bojājumiem ir jāiesniedz rakstiski, apstiprinot dokumentu ar parakstu. Novēloti ziņojumi par transportēšanas bojājumiem netiks ņemti vērā. 

Preces izkraušana 
Nodrošiniet, lai laikā no paku izkraušanas līdz pat paneļa montāžas pabeigšanai izolācijas starpslānis ir aizsargāts no atmosfēras nokrišņiem. Nodrošiniet, lai paneļus 
pēc to izkraušanas no transporta līdzekļa uzreiz novieto piemērotā uzglabāšanas vietā. Novērsiet vairākkārtēju paneļu pārvietošanu. Paku iekraušanai/izkraušanai ar 
celtni izmantojiet elastīgās stropes, kuras piestiprinātas pie paneļu iepakojuma. Izmantojiet pietiekami garas stropes vai traversu, lai novērstu paneļa deformācijas 
(skatīt manipulācijas zīmes). Izmantojot autoiekrāvēju, jānodrošina 1. tabulā dotie atbalsta nosacījumi. Rīkojieties ļoti uzmanīgi, lai nesaskrāpētu paneļa virsmu ar 
autoiekrāvēja celšanas mehānismu. Pārsedziet iekrāvēja celšanas balstus ar mīkstu materiālu (piemēram, putupolistirola sloksnēm). Vienlaicīgi no kravas ņemiet tikai 
vienu paku ar paneļiem, to paceļot. Vairāku paku vienlaicīga celšana un pārvietošana nav pieļaujama. Paneļu vilkšana vai stumšana pa atbalsta pamatni nav pieļaujama. 
Ievērojiet manipulācijas zīmju norādījumus. 
1. tabula. Atbalsta nosacījumi paneļu paku celšanai ar autoiekrāvēju 

Paneļu garums, metri Celšanas atbalstu skaits Attālums starp celšanas atbalstiem, metri 

 7 2 1,50 

> 7 4 1,50 

Preces uzglabāšana 
Sendvičpaneļi jāuzglabā ražotāja oriģinālajā iepakojumā. Paneļus atļauts uzglabāt atklātā laukumā ne ilgāk 
kā 2 mēnešus. Ja uzglabāšanas laiks būvlaukumā pārsniedz 2 mēnešus, tad paneļi jāaizsargā no atmosfēras 
nokrišņiem, netīrumiem un saules starojuma. Paneļu pakām, tās uzglabājot vai pārvietojot, jābūt 
novietotām uz atbalstiem. Ražošanas procesa ietvaros paneļu pakām piestiprina putupolistirola atbalstus 
ar izmēriem (garums x platums x augstums) 1100 mm x 200 mm x 150 mm. Maksimālais attālums starp 
atbalstiem uzglabāšanas laikā norādīts 2. tabulā. Pārliecinieties, ka saņemtās paneļu pakas ir novietotas uz 
atbalstiem. Saņemot paneļu pakas bez atbalstiem, lūdzam vērsties pie piegādātāja.  

2. tabula. Attālums starp atbalstiem SP uzglabāšanas laikā 

Sendvičpaneļa tips Attālums starp atbalstiem, m 

TENAX W MW 1,0 

TENAX W PUR 1,7 

TENAX W PIR 1,7 

TENAX TR MW  1,5 

TENAX TR PUR  2,0 

TENAX TR PIR  2,0 
 

Novietojiet sendvičpaneļu pakas ar atbalstiem uz iepriekš sagatavotas gludas, cietas virsmas (atbalsta plaknes). 
Uzglabāšanas laikā paneļi nedrīkst saskarties ar grunti vai citu atbalsta plakni. Atklātos laukumos paneļu pakas jānovieto nelielā slīpumā, nodrošinot ūdens 
notecēšanu no sendvičpaneļu iepakojuma. Pakas ieteicams nokraut vietās, kur nav intensīvas satiksmes. Novietojiet pakas vismaz 0,5 m attālumā vienu no otras, lai 
nodrošinātu cilvēka piekļuvi. 
Atļauts kraut neizsaiņotas paneļu pakas divos stāvos ar nosacījumi, ka augšējās pakas atbalsti un starplikas atrodas vienā vertikālā plaknē ar apakšējās pakas 
attiecīgajiem atbalstiem. Aizliegts nokraut vienu virs otras paneļu pakas ar dažādiem attālumiem starp paku atbalstiem, kā arī pakas ar bojātu oriģinālo iepakojumu. 
Uz paneļiem aizliegts likt citas kravas vai priekšmetus, kas var sabojāt paneļa iepakojuma materiālu vai izskatu. Aizliegts staigāt pa sienas paneļa virsmu. Ja iepakojuma 
materiāls ir bojāts vai paneļu paka ir atvērta, tad tā noturīgi jānosedz ar ūdens necaurlaidīgu materiālu (piemēram, ar nostiprinātu brezentu vai līdzvērtīgi) vai jānovieto 
nojumē. Paneļu metāla virsmai ir pielīmēta aizsargplēve. Aizsargplēve ir jāaizsargā no šķīdinātāju iedarbības. Aizsargplēvi ieteicams aizsargāt no tiešu saules staru un 
nokrišņu iedarbības. Ievērojiet ieteikumus attiecībā uz laiku, pēc kura aizsargplēvi vajadzētu noņemt no paneļa virsmas. 

Atsevišķu paneļu celšana un pārvietošana 
Atsevišķus paneļus drīkst pārvietot ar rokām vai, izmantojot celšanas ierīces. Aizliegts celt sendvičpaneli, turot to aiz augšējās metāla 
loksnes. Ja sendvičpaneli ceļ ar rokām, tad panelis jāņem zem apakšējās metāla loksnes. Nedrīkst pieļaut sendvičpaneļu deformēšanos, 
noskrāpēšanos. Lietojiet aizsargcimdus un nodrošiniet, lai paneļi netiktu bojāti. Sevišķa uzmanība jāpievērš paneļu stūriem un malām. 
Pārnēsājot paneļus ar rokām, tie jātur stateniski (skatīt manipulācijas zīmes). Nav pieļaujama paneļu pārnēsāšana plakaniski. Pārvietojot 
paneļus ar celšanas ierīcēm, izmantojiet piemērotus celšanas satvērējus. Piestipriniet celšanas satvērējus pie paneļa saskaņā ar 
satvērēju ražotāja instrukcijām. Esiet sevišķi uzmanīgi, paceļot augšējo paneli no pakas, lai nesabojātu apakšējo paneli. 

 
Nesiet paneļus stateniski 

Aizsargplēves noņemšana 
Paneļu aizsargplēve ir paredzēta, lai saglabātu tīru paneļa virsmu līdz sienas vai jumta seguma nodošanai ekspluatācijā. Aizsargplēves un tās līmes īpašības mainās 
apkārtējās vides iedarbībā. Aizsargplēve jānoņem no paneļa virsmas ne vēlāk kā divus mēnešus pēc paneļu ražošanas datuma. Šī ieteikuma neievērošana var sarežģīt 
aizsargplēves noņemšanu no paneļa virsmas. Aizsargplēvi no paneļa virsmas ieteicams noņemt pēc iespējas tuvāk objekta nodošanas brīdim. Atslāņojiet plēvi no katra 
paneļa vienā gabalā, sākot atslāņošanu no paneļa galiem. Savienojuma vietās, skrūvju stiprinājuma vietās u. tml. aizsargplēve jāatloka jau pirms paneļu montāžas. Lai 
uz virsmas nepaliktu aizsargplēves gabali vai līme, tās noņemšanu ieteicams veikt temperatūras intervālā no 5 °C līdz +30 °C. Noņemot plēvi zemākā vai augstākā 
temperatūrā, plēves atslāņošana var būt apgrūtināta un uz paneļa virsmas var palikt līmes pēdas. 

Sendvičpaneļu montāža 
SP montāža jāveic saskaņā ar ražotāja dokumentāciju “SENDVIČPANEĻI TENAX. RĪCĪBAS UN MONTĀŽAS INSTRUKCIJA” (skatīt. www.tenaxpanel.com).  
Pirms paneļu montāžas vizuāli novērtējiet paneļu kvalitāti. Ja panelim konstatēts defekts, nekavējoties informējiet ražotāju. 

  

 

 


