Szállítási-, tárolási-, és fektetési utasítások a Polytech Kft. nyomócsöveire
A Polytech nyomócsövek jó minőségű polietilénből készülnek. A fekete színezőanyagtól (korom)
UV-állóak. Az esetlegesen felmerülő sérülések, valamint a felhasználhatóság garantálása érdekében a csöveket a
szállításnál, a raktározásnál, és a fektetésnél is az utasításoknak megfelelően kell kezelni.

Szállítás
A szállításhoz használt autónak tisztának kell lennie. Sem szög, sem csavar, sem egyéb hegyes tárgy nem lehet a
rakodó felületen, és a rakodó felület oldalából sem állhat ki.
A le-, és felrakodáshoz szükséges emelőeszközöknek (kötél) rendelkezésre kell állniuk. Amennyiben targoncával
történik a rakodás, úgy a villákat az ehhez szükséges védőeszközökkel (pl.: villavédő gumi/műanyag) kell felszerelni.
A nyomócsöveket semmi esetre sem szabad
 a rakodófelületről ledobni,
 a rakodó szegélynél húzni, vagy megtörni,
 a padlón végighúzni.
Az utasítások be nem tartása esetén a csövek megsérülhetnek, és a követelményeknek nem felelhetnek meg.

Raktározás/Tárolás
A csöveket nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni. Kerüljék az intenzív napsugárzást (a fekete szín magába
szívja a meleget). A csöveket lehetőleg az időjárás viszontagságaitól védve kell tartani egy tiszta és egyenes
területen, a deformációk elkerülése végett. Amennyiben szükséges, 2 tekercset egymásra helyezve is lehet tárolni.
A szennyeződések elkerülése végett gyártás során védőkupakkal látjuk el a csövek végeit.

Fektetés
A nyomócsöveket csak +5 °C fok felett lehet fektetni.
A munkaárok alját el kell egyengetni, a csövet a homokágyba, vagy rostált földágyazatba kell fektetni. Az ágyazat
nem tartalmazhat idegen anyagot. Nyomvonalvezetésnél ügyelni kell a minimális hajlítási sugárra. Lefektetés előtt
a csöveket szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Sérült, deformálódott csövet nem szabad lefektetni.

A csövek toldása
A csövek toldását az erre rendszeresített toldókkal, azok használati utasítását figyelembe véve kell elvégezni. A
csővégeket toldás előtt meg kell tisztítani.

Kontroll
A megépített és megszerelt csőszakaszokon az előírások szerint nyomáspróbát kell végezni.

Panasz/Reklamáció
Amennyiben a csövekkel kapcsolatosan panasz merülne fel, úgy ezt a Polytech Kft. felé írásban, fényképpel jelezni
szükséges, valamint egy min. 1 méteres darabot (ahol a gyártási dátum látható) a Polytech Kft. alkalmazottja
részére rendelkezésre kell bocsátani.
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