„Bauroc SIA” GĀZBETONA IZSTRĀDĀJUMU PĀRVIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Pasūtītāja vai tā pārstāvja pienākumi piegādes vietā:

-

iepazīties ar šīs instrukcijas prasībām un ievērot tās;

-

nodrošināt piegādājamo preču veidam un šai instrukcijai atbilstošu izkraušanas tehniku, izņemot, ja izkraušanas pakalpojumus sniedz „Bauroc SIA”;

-

veikt piegādātās kravas komplektācijas vizuālo pieņemšanu automobiļa kravas kastē, ja piegāde notiek bez izkraušanas pakalpojumu sniegšanas,
bet, ja piegāde ietver arī izkraušanas pakalpojumus, šādu pieņemšanu veic precēm izkrautā veidā;

-

konstatētos vizuālos bojājumus/neatbilstības nekavējoties atzīmēt to konstatēšanas brīdī (t. i., pirms izkraušanas darbu sākuma, ja vien tas
ir iespējams) divos autovadītāja izsniegtajos preču pavadzīmes eksemplāros;

-

kopā ar automobiļa vadītāju parakstīt preču pavadzīmes par izstrādājumu nodošanu. Viens pavadzīmes eksemplārs paliek pārvadātājam, otrs –
pasūtītājam. Ja rodas pretenzijas, otra eksemplāra kopija ir jānodod uzņēmumam „ Bauroc SIA”. Turpmākai bojājuma novēršanai un par pierādījumu
nekavējoties ir elektroniski jānosūta arī šādi fotomateriāli: izstrādājuma vispārējs fotoattēls + palielināts bojājuma fotoattēls + izstrādājuma etiķetes
fotoattēls un bojātā izstrādājuma stiprinājuma fotoattēls;

-

nodrošināt kravas izkraušanu izkraušanas laukumā saskaņā ar šo Pārvietošanas instrukciju. Ja „ Bauroc SIA” sniedz izkraušanas pakalpojumus,
tad ir jāorganizē pienācīga šo darbu izpilde (piemēram, izstrādājumu galīgajā izvietošanā glabāšanas laukumā, bet stiegrotaji em izstrādājumiem –
arī pārvietošanā uz ieliekamajām brusām).

nodrošināt piekļuvi izkraušanas vietai, ievērojot transportlīdzekļa iespējas;
ierīkot glabāšanas vietu un veikt manevrēšanas laukuma sagatavošanas priekšdarbus, t. i., tiem jābūt nolīdzinātiem un izveidotiem uz drošas
un iespējami sausas pamatnes;

Stiegroto izstrādājumu pārbaude pieņemšanas laikā
Visiem gatavajiem stiegrotajiem izstrādājumiem ir piestiprinātas norādes ar izstrādājuma raksturojošajiem rādītājiem: izstrādājuma tips, izmēri,
nestspēja, izgatavošanas datums. Uz pārsedžu un pārseguma paneļu gala vai sānu malām ir atzīme par izstrādājuma montāžas virzienu (melnas
krāsas bultiņa un uzraksts „DOWN”). „ Bauroc SIA” rūpnīcā izgatavoto gatavo stiegroto izstrādājumu izmēru pielaides atbilst T 1 klasei: garums ±5
mm, augstums ±3 mm, platums ±3 mm. Stiegrojuma karkasa un metināšanas sietu izvietojums, kā arī aizsargslāņi ir norādīti izstrādājumu
darba rasējumos. Uz gatavo elementu virsmas, malām un stūros nedrīkst būt redzami nekādi apstrādes vai pārvietošanas rezultātā radušies
bojājumi. Elementus, kam transportēšanas vai citu iemeslu dēļ radušos bojājumu dziļums nav lielāks par 50 mm, var novietot glabāšanas
vietā un vēlāk bojājumus var novērst ar bauroc remonta sastāvu. Ja radušies lielāki bojājumi, ir jāvēršas pie izgatavotāja pārstāvja vai
projektētāja.
Bloku un plātņu izstrādājumu izkraušanas un pārvietošanas instrukcija
Bloku un plātņu izstrādājumu izkraušanai ieteicams lietot ar dakšveida satvērējiem vai dakšām aprīkotus iekrāvējus. Paliktņus var celt arī ar
lentveida stropēm, tomēr šādā gadījumā zem stropēm ir jāievieto aizsarguzlikņi, bet uz iepakojuma augšējās malas – distances ielikņi, tāpat
arī celtņa āķim jāatrodas ne mazāk kā 1,7 m augstumā no bloku paliktņa augšējās virsmas.
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Viena paliktņa celšanas laikā attālumam starp celšanas āķi un iepakojuma augšējo virsmu jābūt ne mazākam par 1,7 m, sānos slodzes
izkliedēšanai ir ieteicams izmantot distances ielikņus. Stropju garums – 8 m, lenšu (2 gab.) platums 60–80 mm, katras lentes celtspēja – 2
tonnas. Cieši blakus novietotus paletes ar izstrādājumiem parasti nedrīkst izkraut pa vienam. Tomēr divu palešu vienlaicīga izkraušan a arī
nav vēlama, tāpēc, ja nav citu alternatīvu, šāda izkraušana ir jāveic ļoti piesardzīgi. Ja tiek celtas divas paletes vienlaicīgi, attālumam starp
celšanas āķi un iepakojuma augšējo virsmu jābūt ne mazākam par 2,1 m, s ān os ir ob lig āt i j āl i et o dis t anc es i eli kt ņi! Lentveida stropju (2 gab.)
garums – 10 m, katras stropes celtspēja – 2 tonnas. Celt drīkst tikai plēvē iepakotas patetes ar blokiem. Termoplēve satur kopā blokus
uz paletes. Bloki un starpsienu plātnes jānovieto uz iepriekš nolīdzinātas, drošas un sausas pamatnes.

Paletes ar blokiem aizliegts celt ar tērauda stropēm un īsām lentveida stropēm bez stūru uzlikņiem un vienlaicīgi vairākas paletes ar īsām stropēm.

Palikņiem ar atvērtu plēves iepakojumu jānodrošina aizsardzība pret nokrišņiem!
Stiegroto izstr ādājumu izkraušanas un pārvietošanas instrukcija:
Stiegroto izstrādājumu izkraušanu var veikt ar dakšveida iekrāvēju vai pacēlāju ar dakšām, izmantojot koka paliktni vai iepriekš rūpnīcā uzstādītu
transportēšanas plāksni. Veicot izkraušanu ar celtni, jāizmanto dakšveida satvērējs (ja ir transportēšanas plāksne vai paliktnis, bet ja to nav,
jāizmanto lentveida stropes). Ar lentveida stropēm katrs iepakojums ir jāizkrauj atsevišķi. Lentveida stropēm ir jābūt pietiekami garām šo darbu
veikšanai. Ir ieteicams izmantot divas lentveida stropes, kuru garums ir 8 m un platums – 60–80 mm, katras stropes celtspēja – 2 tonnas. Veicot
pacelšanu ar lentveida stropēm, ir svarīgi nodrošināt, lai izstrādājumi izkraušanas laikā
būtu horizontālā stāvoklī, kā arī vienmērīgu slodzes sadalījumu uz abām stropēm.
Stiegrotie izstrādājumi jānovieto uz iepriekš nolīdzinātas, drošas un sausas pamatnes,
izmantojot iepakojumam piestiprinātās ieliekamās brusas vai transportēšanas paliktni.
Būvlaukumā izstrādājumus ir ieteicams izkraut no automobiļa nepieciešamās vietas
tuvumā ne vairāk kā trijās kārtās.
Lai stiegrotos izstrādājumus aizsargātu pret nokrišņuiedarbību, tie ir jānosedz ar ūdensizturīgu pārklājumu. Pārsedžu uzstādīšanai turpmākajā
būvniecības posmā izmanto vienu vai divas 6 m garas stropes.

Pārseguma paneļu uzstādīšanai izmanto speciālu celšanas satvērēju vai lentveida stropes, bet paneļu pagriešanai horizontālā stāvoklī to
apvēršanai izmanto speciālus puslokus (2 gab.) vai putuplasta ribas.
Sienu paneļu uzstādīšanai ir paredzēts speciāls celšanas satvērējs.Ir jākontrolē, vai
izstrādājumu pacelšana notiek pareizi, proti, atbilstoši to uzstādīšanas stāvoklim.
Pārsedžu apakšējā mala ir apzīmēta ar bultiņu un uzrakstu „DOWN”. Lai pārseguma
paneļus uzstādītu pareizajā stāvoklī, ir jāseko līdzi paneļa šķērsgriezuma formai un
jārīkojas saskaņā ar montāžas instrukciju.

Iepazinos: Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis. ______________ (uzvārds), _____________ (paraksts),______________ (datums).
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