Depozitarea geamurilor

Depozitarea geamurilor
Buna p?strare a geamurilor în magazine depinde, în mod esen?ial, de condi?iile de depozitare. În a?teptarea
exploat?rii, utiliz?rii sau mont?rii, geamurile trebuie depozitate în condi?ii care s? asigure evitarea degrad?rii
în urma expunerii la urm?toarele riscuri:
Chimice: „irizare” datorat? umidit??ii, având ca origine:
Ploaia (c?dere de ap? direct pe geamurile stivuite);
Condensul (prin varia?ia gradului higrometric al aerului legat? de varia?iile de temperatur?).
Mecanice: zgâriere, spargere.
În consecin??
Înc? de la livrare, geamurile trebuie scoase din ambalaj, cu excep?ia geamurilor cu depunere, buc??ile de
geam fiind protejate de ambalajele con?inând deshidratan?i.
Geamurile care prezint? urme de umiditate datorate varia?iilor de temperatur? înregistrate pe durata
transportului trebuie sp?late ?i uscate înainte de a fi depozitate.
Depozitele trebuie s? fie acoperite, închise ?i uscate, înc?lzite iarna la o temperatur? de minim 10°C, putând fi
aerisite pe timp frumos. Aceste spa?ii vor fi ferite de praful exterior sau de alte pulberi abrazive.
Supor?ii pe care se a?eaza geamurile vor avea o înclina?ie de 6% fa?? de planul vertical ?i vor fi acoperite cu
material flexibil (cum ar fi pâsla sau neoprenul) în bun? stare, f?r? corpuri str?ine. Baza celor prev?zute
pentru geamurile izolante va fi perpendicular pe suprafa?a de sprijin (planul platformelor) pentru a se evita
alunecarea „foilor componente” unul peste cel?lalat. Spa?iul dintre supor?i va fi suficient pentru a permite

libera circula?ie, f?r? nici un risc de zgâriere.
Lazile ?i stelajele sunt ambalaje de transport care nu sunt destinate depozit?rii, nici chiar în spa?ii uscate.
Geamurile vor fi depozitate pe pupitre cu distan?ieri (hârtie, plut? etc., cu excep?ia cartonului ondulat) în
stive, cât mai omogen posibil din punct de vedere al dimensiunilor. În?l?imea poate dep??i suportul cu max
30 cm. În cazul dimensiunilor diferite, foile vor fi a?ezate cu cea mai mare dimensiune în partea de jos a
stivei, c?tre suport.
Se va avea grij? ca partea inferioar? a stivelor s? fie bine lipit? de profilul distan?ier, pentru ca s? existe
aceea?i înclina?ie.
Este interzis? stivuirea produselor de tipuri diferite.
Nu se vor stivui decât geamuri perfect uscate.
În general, se va asigura cea mai bun? rota?ie posibil? a geamurilor în stoc.

Specifica?ii pentru produsele cu depunere
Orice tip de sticl? se p?teaz? dac? este depozitat? într-un mediu umed; iriza?ia are aspectul unui „curcubeu”
sau a unui strat alb l?ptos pe suprafa?a sticlei, fiind vizibil? mai ales pe sticla cu depunere. Ca ?i în cazul
sticlei float, sticla cu depunere trebuie depozitat? vertical (într-un unghi de 3-7°), în urm?toarele condi?ii:
Într-un mediu uscat ?i bine aerisit, pentru evitarea form?rii condensului pe suprafa?a sticlei;
Ferit? de ploaie ?i de scurgeri de ap? (nu trebuie s? existe fisuri în acoperi?);
Niciodat? în exterior sau în aer liber, chiar sub acoperi?;
Protejat? de varia?iile mari de temperature ?i de umiditate mare: se va interzice depozitarea sticlei cu
depunere în apropierea ie?irilor.
Pentru evitarea form?rii condensului pe fa?a sticlei care este expus? ?i în interiorul stivei, este necesar ca
centrul stivelor sigilate s? fie la temperature mediului înainte de a fi deschise. De asemenea, geamurile nu vor
fi l?sate la soare în ambalaj, putându-se produce ?ocuri termice.

SGG PLANITHERM ?i SGG PLANISTAR
Timpii maximi de depozitare sunt defini?i plecând de la data intr?rii sticlei cu depunere în stocul clientului:
Stive sigilate: garan?ie anticoroziune pân? la 6 luni de la data primei recep?ii;
Stive nesigilate: garan?ie anticoroziune maxim 2 luni de la data primei recep?ii.
În cazul stivelor sigilate, dup? deschidere, durata maxim? de conservare este de 2 luni, cu condi?ia ca
ambalajul s? fie închis la loc imediat.
Aten?ie!
Dac? sticla s-a primit, de exemplu, în urm? cu 5 luni, nu mai r?mâne decât 1 lun? de conservare. Deci, este
foarte important s? se re?in?:
Data exact? a primei recep?ii a stivelor;
Data desigil?rii. Trebuie adoptat un sistem „first in – first out” (primul intrat – primul ie?it);

Stivele deschise trebuie acoperite de sticl? float clar?.
Rolul acesteia: protejarea depunerii, în cazul în care depunerea este orientate c?tre exteriorul stivei. Pentru
informa?ii suplimentare, consulta?i documentul: „Gamele SGG PLANITHERM ?i SGG PLANISTAR, Ghid
de utilizare”.

SGG COOL-LITE K ?i SK
Dimensiuni standard
Geamurile SGG COOL-LITE K ?i SK sunt transportate pe supor?i sau în l?zi; geamurile sunt separate cu
pudr? tip Lucite ?i ambalate astfel încât s? poat? fi depozitate 6 luni de la data recep?iei, cu condi?ia ca
ambalajul s? nu fie desf?cut ?i ca geamurile s? fie depozitate dup? cum s-a ar?tat mai sus.
Dup? deschiderea ambalajului, geamurile SGG COOL-LITE K ?i SK pot fi depozitate timp de 2 luni, cu
condi?ia ca pachetul s? fie închis dup? scoaterea fiec?rei foi (aceast? durat? depinde de timpul expirat de la
recep?ia sticlei; de exemplu: dac? sticla s-a primit în urm? cu 5 luni, nu mai r?mâne decât 1 lun? de
conservare). În cazul în care depunerea SGG COOL-LITE K sau SK este întoars? pe partea de care se ridic?,
este necesar ca dup? fiecare extragere s? se pun? la loc foaia de sticl? de protec?ie înainte de a se închide
pachetul.
Dac? se scoate o foaie SGG COOL-LITE K sau SK din pachet, aceasta trebuie montat? obligatoriu în dublu
vitraj în termen de 24 de ore.
Dimensiuni fixe
M?surile fixe SGG COOL-LITE K ?i SK sunt ambalate în l?zi sau în end-cap având intercalare compatibile
cu depunerea. Totul este învelit într-un film din plastic, cu un produs desicant în interior. Geamul poate fi
depozitat timp de 3 s?pt?mâni de la data recep?iei, dac? pachetul r?mâne închis ?i în condi?iile de depozitare
prezentate mai sus.
Dup? deschiderea ambalajului, sticla trebuie montat? în dublu vitraj în termen de 24 de ore.
Înainte de a deschide stivele sau cutiile, se va verifica dac? sunt la aceea?i temperatur? ca ?i cea a spa?iului de
depozitare, pentru a se evita formarea condensului. Se va prevedea o perioad? de a?teptare dac? transportul se
efectueaz? la temperaturi mai sc?zute decât cea a spa?iului de depozitare.

SGG COOL-LITE CLASSIC
Geamul trebuie depozitat în condi?iile men?ionate mai sus.
Dac? geamul era ambalat, ambalajul din plastic trebuie închis din nou dup? fiecare deschidere.
În cazul form?rii condensului între geamuri, acestea trebuie dezambalate, apoi uscate prin ?tergere cu o cârp?

curat? ?i moale. Apoi trebuie readuse la condi?iile ini?iale de depozitare.

SGG COOL-LITE ST
Geamul trebuie depozitat în condi?iile men?ionate mai sus (Generalit??i).
Condi?iile ?i timpul de depozitare pentru produsul SGG COOL-LITE ST sunt acelea?i ca ?i pentru geamurile
pirolitice SGG ANTELIO.
Pentru informa?ii suplimentare asupra sticlei cu depunere SGG COOL-LITE ST, consulta?i documentul:
„SGG COOL-LITE CLASSIC, K ?i SK, ST, Instruc?iuni de utilizare”.

SGG ANTELIO, SGG REFLECTASOL
Condi?iile de depozitare sunt acelea?i ca ?i pentru un geam f?r? depunere.
SGG BIOCLEAN
Condi?iile de depozitare sunt acelea?i ca ?i pentru un geam f?r? depunere, îns? geamurile SGG BIOCLEAN
trebuie depozitate într-un spa?iu care s? fie ferit de aburii de silicon.

Depozitarea produselor transformate pe ?antier
Este necesar ca geamurile s? fie conservate în spa?ii ferite de umiditate, soare, praf ?i stropi de ciment, resturi
provenite de la polizare sau sudur?. Ele trebuie depozitate pe o suprafa?? plan? ?i rezisten??, în afara zonelor
de trecere. În cazul depozit?rii afar?, se vor acoperi neap?rat cu o prelat? cu circula?ie de aer.
Geamurile se vor depozita la locurile de montaj:
În stive de maxim 25 cm grosime ?i înclina?ie de 6% fa?? de planul vertical; men?inute permanent de
bare de siguran?? care s? împiedice c?derea geamurilor.
Puse pe dou? traverse orizontale c?ptu?ite cu material flexibil;
Protejate de praf cu plastic sau carton.

Manevrarea
Manevrarea geamurilor ?i stelajelor necesit? respectarea instruc?iunilor de securitate.
Stelajele
Palane pentru apucat materiale de ridicat conforme ?i adaptate tipurilor utilizate pentru evitarea deform?rii.
Depozitarea stelajelor goale în condi?ii care fac posibil? reutilizarea. Se va acorda o aten?ie deosebit?
produselor din sticl? livrate în lazi, pentru a se respecta directivele specifice produselor furnizate de
produc?tor.
Produsele din sticl?
Chingi sau ventuze, în stare bun?, conforme ?i adaptate tipului de produs din sticl?, formei ?i greut??ii

acestuia.
Produse curate ?i uscate, f?r? defecte pe suprafa?? sau margini.
Personalul competent va respecta, atât la nivel individual, cât ?i colectiv, recomand?rile profesionale în
vigoare ?i regulile de igien? ?i de securitate.

