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Шановні покупці! 

Звертаємо Вашу увагу на необхідність ознайомлення з інструкцією-

пам’яткою для споживачів стосовно експлуатації придбаної продукції та 

виконання всіх рекомендацій, викладених далі. 

Дана інструкція застосовується до будь-яких виробів з профільованого або 

гладкого сталевого листа оцинкованого і з полімерним покриттям 

(профільованого листа, гладкого листа, металевих планок, металочерепиці), які 

виробляються / постачаються ТОВ ВК «Індастрі», незалежно від товщини листа й 

типу покриття, на всіх етапах розвантажування, транспортування, зберігання й 

монтажу. 

Недотримання правил, зазначених нижче, може призвести до псування 

продукції та є причиною скасування гарантійних зобов'язань. 

 

Правила з вантажно-розвантажувальних робіт. 

 

Завантаження замовлень здійснюється за допомогою кран-балки у транспорт 

відкритого типу (тентований кузов) зверху. 

Вимоги до транспорту: 

- довжина кузова повинна бути не меншою за довжину замовлення; 

- вантажопідйомність транспорту повинна бути більшою, ніж вага замовлення; 

- поверхня, на яку виконується завантаження, має бути достатньо рівною і 

міцною, щоб забезпечувати транспортування вантажу без зсувів; 

- відсутність зайвих вантажів, які можуть заважати завантаженню замовлення 

та/або пошкодити замовлення під час перевезень; 

- у процесі транспортування і зберігання забороняється укладати на профнастил / 

металочерепицю важкі вантажі, здатні викликати деформацію листів і 

пошкодження покриття; 

- наявність засобів для закріплення замовлення в кузові та запобігання зміщення 

вантажу під час руху. Пачки профнастилу/металочерепиці при транспортуванні 
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закріплюються за допомогою стяжних ременів для запобігання переміщення по 

кузову під час руху. Кількість і розподіл ременів має забезпечити рівномірний 

розподіл навантаження; 

- рекомендована швидкість транспортного засобу по рівній дорозі - не більше 80 

км/год. При русі транспортного засобу необхідно виключити різке гальмування і 

повороти, щоб уникнути можливого переміщення і пошкодження виробів. 

Усі порушення вимог до транспорту та умов відвантаження можуть 

спричинити пошкодження замовлення без відшкодування збитків замовнику. 

 

Розвантажувальні роботи: 

 

Розвантаження виробів з профільованого або гладкого сталевого листа 

оцинкованого і з полімерним покриттям (металочерепиці, профільованого листа і 

металевих добірних елементів) здійснюються засобами замовника. 

Перед розвантаженням потрібно уважно оглянути замовлення щодо 

наявності пошкоджень під час перевезення і тільки після цього починати 

розвантажувальні роботи. У разі виявлення пошкоджень вантажу, звернути на це 

увагу водія (експедитора) та повідомити виробника – відповідального працівника 

(менеджера) ТОВ ВК «Індастрі»; зафіксувати фото- та відеодокази пошкодження. 

 

При розвантаженні профільованих листів металочерепиці або профнастилу, 

довжиною понад п'ять метрів та / або загальною вагою більше 500 кг, 

використовуються спеціальні пристосування, здатні забезпечити рівномірний 

розподіл вагового навантаження і запобігти можливим переломам листів. 

При розвантаженні замовлення закріпленого на піддоні можливе 

використання навантажувачів з вилами, в іншому разі розвантаження 

здійснюється механізовано за допомогою кран-балки та траверси (спеціальне 

пристосування для рівномірного розподілу ваги пачки) з гачковими підвісками, з 

якими слід використовувати міцні м'які стропи, які фіксуються в різних місцях. 

Розвантаження невеликого (за розмірами та вагою) обсягу замовлення може 

проводитися вручну. При ручному розвантаженні важливо запобігати перелому 
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листів, для чого кількість працівників, що здійснюють розвантаження, обирається 

з розрахунку 1 людина на 1,5-2 п.м. листа, але не менше 2-х осіб. 

При розвантаженні листів металочерепиці або профнастилу необхідно 

виконувати правила безпеки та обережність. Працівники, що здійснюють 

розвантаження, мають бути в рукавицях. Зняття листів з пачки має відбуватися 

строго у вертикальному напрямку (не більше 2-3 листів за один раз залежно від 

довжини) методом «підйом-переніс-укладка». В жодному разі не можна ковзати 

листами одне по одному! Якщо лист здвинути по поверхні попереднього хоча б 1 

см – подряпини неминучі. 

Переміщення листів на відстань більше ніж на 5-7 метрів має відбуватися 

вертикально довгою стороною уздовж поверхні землі. 

 

 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

- будь-який рух листів матеріалу уздовж пачки. Зняття листів профнастилу 

має відбуватися тільки строго вертикально вгору; 

- виконання робіт без рукавиць і спецодягу; 

- розвантаження продукції на вологі й забруднені ділянки території; 

- витягування листів з пачки волоком; 

- удари по листах та скидання їх з висоти; 

- ходіння по продукції; 

УВАГА! 

Неправильні вантажно-розвантажувальні роботи та транспортування 

призводять до порушення геометрії профільованих листів, пошкодження 

полімерного покриття та втрати зовнішнього вигляду. 

Умови  для зберігання профнастилу/металочерепиці/ гладкого листа у 

споживача мають відповідати таким вимогам: 
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- для зберігання виробів підходять ті приміщення, які унеможливлюють 

попадання прямих сонячних променів, опадів та вологи, добре вентильовані, без 

різких температурних коливань; 

- розміщення має відбуватися на рівній горизонтальній поверхні, на 

дерев'яних рейках товщиною не менше 50 мм, шириною не менше 100 мм, 

довжина, яка на 100 мм перевищує ширину пачки, крок від 60 до 90 см залежно 

від об’єму пачки, щоб не допустити провисання листів; 

- під час зберігання необхідно запобігати потраплянню вологи й утворенню 

конденсату на виробах. Розташування пачки під кутом приблизно 3° сприяє 

позбавленню від надлишків вологи; 

- при зберіганні оцинкованої (без полімерного покриття) продукції більше 3-

х днів, для запобігання появи корозійних процесів через вплив конденсату, 

потрібно всі листи продукції перекласти між собою дерев’яними рейками, при 

цьому необхідно не допускати прогинання листів; 

- при зберіганні продукції з полімерним покриттям понад два тижні ВСІ 

листи продукції перекладаються між собою дерев’яними рейками, при цьому 

необхідно не допускати прогинання листів; 

- висота штабелів з продукцією має не перевищувати 0,7 м; 

- зберігання металочерепиці/профнастилу/гладкого листу в пачці 

допускається не більше одного місяця навіть у приміщенні. 

УВАГА! 

Умови зберігання мають виключати: 

• складання продукції на забруднену або мокру основу; 

• зберігання поверхонь з нанесеною плівкою під прямими сонячними 

променями. Це може викликати зміни властивостей клею, що спричинить появу 

труднощів при знятті плівки з виробів; 

• знімати плівку при низьких і дуже високих температурах повітря, щоб на 

поверхні профільованого виробу не залишилися фрагменти захисної плівки або 

клею; 

• механічні пошкодження; 

• зсув листів відносно один одного; 
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• вплив агресивних рідин та відкритого вогню; 

• різке коливання температури; 

• контакт з чорним металом, міддю та її сплавами, що може призвести до 

електромеханічної реакції, що призведе до псування виробів; 

• проведення поруч з місцем зберігання профільованих виробів зварювальних 

робіт,  робіт із шліфувальною машинкою, з абразивним кругом («болгаркою») та 

інших подібних робіт; 

• якщо вода проникла в пакування або якщо конденсат скупчився між 

металевими панелями, пакування повинно бути розкрите, листи розділені 

(розібрані), а поверхня, що контактувала з вологою, висушена й оброблена 

відповідним маслом; 

 

Корозія на оцинкованих виробах: 

• Білий наліт формується, коли волозі дозволяють збиратися на оцинкованих 

поверхнях, і тим самим дозволяють створити міцний шар оксиду цинку 

(технічного окису). Шар оксиду цинку природним шляхом виникає через 

взаємодію з діоксидом вуглецю (вуглекислий газ) і характеризується тривалим 

проміжком часу, який оцинковані поверхні «вивітрюються» і отримують 

тьмяний сірий вигляд; 

• Вироби, які погано вентилюються чи намокли, можуть збирати воду між 

своїми поверхнями, саме це призводить до появи білого нальоту; 

• Білий наліт не є серйозним приводом для занепокоєння, якщо його розвиток 

зупиняється на ранньому етапі. Тонка плівка (нальоту) може з'явитися після 

сильного дощу або короткого часу неправильного зберігання. Якщо білий наліт 

почав розвиватися, розділіть вироби один від одного і витріть будь-яку вологу. 

Наступним етапом візьміть чисту тканину і нанесіть тонким шаром технічний 

вазелін або харчову олію на весь виріб. 

• Якщо волога залишиться на виробах, білий наліт може стати більш 

агресивним і перетворитися у звичайну (червону) іржу. Звичайна іржа може 

викликати деградацію матеріалу і є приводом для занепокоєння. Будь-які вироби 

або частини виробу, на яких є звичайна іржа, слід перемістити (з пачки) негайно. 
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Приводи щодо рекламації: 

• Покупець має право на рекламацію у разі невідповідності кількості та якості 

в момент прийняття-передання замовлення; 

• Рекламації покупця щодо якості продукції можуть бути прийняті при 

дотриманні правил транспортування і зберігання, монтажу та експлуатації 

продукції, рекомендації щодо догляду і технічного обслуговування покрівель та 

фасадів. Реакція виробника з приводу рекламації надається покупцеві за умови 

оплати продукції в повному об'ємі.  Ці взаємодії не поширюється на зобов'язання 

покупця перед третіми особами. 

Додаткові умови зберігання: 

- виключити можливість механічних пошкоджень і зміщення листів відносно 

один одного; 

- виключити вплив агресивних рідин і відкритого полум'я; 

- при зберіганні під навісами та в неопалюваних приміщеннях дотримуватися 

розташування пачок з поздовжнім ухилом не менше 3 градусів і збільшити висоту 

товщини брусу; 

- зберігання листів у пачці не перевищує 2-х тижнів з моменту доставки до 

початку монтажу. 

- монтаж продукції проводиться відповідно до інструкції по монтажу з 

застосуванням саморізів з EPDM-прокладками; 

- не допускається виконувати кріплення, стикування і різання продукції 

методом зварювання і застосовувати газополум'яні різаки й абразивні круги; 

- при температурі вище -5 С захисна плівка з продукції повинна бути знята 

негайно після монтажу, але в будь-якому випадку не пізніше ніж через місяць з 

моменту придбання  у Виробника. Заборонено знімати плівку за більш низьких 

температур. 

- Монтаж виробів повинен виключати можливість накопичення бруду, 

застою  води. Продукція підлягає експлуатації в умовах промислової атмосфери 

(неагресивної, слабо агресивної) по СП 28.13330.2012. Поверхні виробів повинні 

мати можливість природного або штучного обмивання, щоб не створювати 

загрозливих забруднень (пилового нальоту тощо.) 
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Приводи щодо відмови у рекламації: 

• Покупець проінформований, що продукція 2-го ґатунку, не кондиція та 

уцінені вироби можуть мати недоліки по якості, такі як сліди іржі, подряпини, 

відколи, вигини, погнутості, отвори, пошкодження покриття та інші, у зв'язку, з 

чим продаються за зниженою ціною і розгляд рекламації на них не поширюється. 

• зміна блиску захисно-декоративного полімерного (оцинкованого) покриття; 

• рівномірна зміна кольору захисно-декоративного полімерного покриття з 

боку падіння сонячних променів і одного боку покрівлі / фасаду; 

• поява корозії на обрізних краях листа/виробів (до 1 см від країв) і 

внутрішніх частинах поперечних напусків, також над водостічними жолобами. 

• Претензії щодо недоліків виробів за якістю, в тому числі по геометричним 

розмірам і відтінкам, можуть бути заявлені тільки до початку монтажу. При 

виявленні вказаних недоліків, покупець зобов'язаний припинити монтаж і 

викликати представників виробника. 

• виробник не компенсує збитки покупця пов’язані з припиненням 

виробництва (технічна зупинка) та/або з будь-яких інших причин припинення 

використання чи монтажу. 

 

При виявленні дефектів покупець пред'являє виробнику наступні документи:  

-    претензію в письмовому вигляді з описом рекламаційного випадку,  

- видаткову накладну  

- фото, на якому видно  всі виявлені дефекти. 

 За результатами розгляду претензії виробник приймає рішення про спосіб  

заміни пошкодженого виробу на новий, заміну частини виробів в межах 

пошкодженої зони,  часткову або повну  виплату грошової компенсації. 

* (щодо виробів з полімерним покриттям) Беручи до уваги природне 

вицвітання застосованого відтінку, відновлені зони можуть відрізнятися за 

зовнішнім виглядом від попередніх, при цьому покупець не має права 

вимагати відшкодування збитків даної причини. 

 


