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Инструкция за транспорт и складиране на улуци, водосточни тръби и елементи Roof- STAL 
 
Дълги елементи (улуци, тръби) 
 
1. Улуците и водосточните тръби трябва да бъдат складирани и транспортирани в хоризонтално 
положение. 
2. Допустимата височина на складиране на дългите елементи на купчина възлиза на 1 м. 
3. Най-долният пласт дълги елементи трябва да бъде разположен върху палети, предоставени от 
производителя, или върху плоска повърхност на подложки, поставени под цялата им дължина. 
4. С цел избягване на механични повреди, острите или ръбестите ъгли на стоманени профили, които са в 
досег с улуците и водосточните тръби, трябва да бъдат обезопасени в склада и по време на 
транспортиране. 
5. Тръбите и улуците трябва да бъдат съхранявани на закрито, сухо място с цел предпазване от дъжд, влага 
и прекомерно излагане на слънце. 
6. Тръбите и улуците трябва да бъдат съхранявани в оригиналните опаковки до момента на монтаж. 
7. По време на транспортиране товарът трябва да бъде закрепен, например с помощта на колани. 
8. По време на разтоварване изделията не трябва да бъдат влачени по земята или върху друго складирано 
изделие, за да се избегне повреда. 
 
Елементи за улуци 
1. Елементите, опаковани в картонени кашони, трябва да бъдат складирани и транспортирани на закрито. 
2. Кашоните трябва да бъдат складирани в сухо помещение с цел защита от валежи и влага. 
3. По време на транспортиране товарът трябва да бъде обездвижен. 
4. Препоръчва се товаренето и разтоварването (на отделни опаковки) да се осъществява ръчно и 
внимателно (кашоните не трябва да се хвърлят), а в случай на използване на механично оборудване не 
трябва да се допуска смачкване на елементи или опаковки. 
5. Повечето елементи са опаковани в индивидуални фолирани опаковки. Така опакованите елементи не 
трябва да бъдат излагани на дълготрайно и директно въздействие на слънчевите лъчи. 
 
Опаковане 
1. Елементи – елементите за улуци и водосточни тръби се опаковат поотделно във фолирани опаковки, а 
след това се поставят в общ кашон. 
2. Улуци – опаковат се всеки в самостоятелен фолиран ръкав (по 5 броя във връзка). 
3. Водосточни тръби – опаковат се поотделно във фолирани ръкави. 
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