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16.0 Håndtering
Håndtering
Det ville være ærgerligt, hvis produk
terne lider skade under aflæsningen og
transporten, hvorfor det anbefales, at
materialerne bliver transporteret mindst
muligt rundt på byggepladsen. Det til
rådes derfor, at leveringen sker så tæt på
anvendelsesstedet som muligt.
Transport, håndtering og lagring foregår
bedst i den originale emballage. Rør og
formstykker bør derfor opbevares længst
muligt i den emballage, som fabrikken
har leveret.

Ved aflæsning af rør i trærammer skal
anvendes kran samt løftestropper af teks
til eller lignende. Alternativt anvendes
gaffeltruck. Ved af- og pålæsning samt
flytning af løse rør skal der anvendes
løftestropper af tekstil eller lignende.
Løse rør aflæsses enkeltvis.
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PVC-materialets slagstyrke falder med
temperaturen. Håndtering og transport
bør derfor fortages ekstra omhyggeligt
ved lave temperaturer. PE og PP-rør
har høj temperaturbestandighed og kan
derfor håndteres uden problemer ved
temperaturer ned til mindst -20 °C.
Generelt skal alle rør og formstyk
ker håndteres og transporteres med
omhyggelighed for at undgå unødven
dige skader. Det gælder i særdeleshed
løse rør og formstykker, således at de
ikke beskadiges af skarpe kanter og
genstande.

Rør, rørbundter eller ruller må hverken
tippes eller kastes af vognen eller rulles/
slæbes hen over jorden.

Håndtering

Transport

Solblegning ved langtidslagring

Mufferør skal ligge forskudt så mufferne
er frie. Rørene må maks. hænge 1 m ud
over kanten af laddet, når rørene ikke er i
fabrikkens bundter. For fabriksbundtede
rør gælder, at den bageste træramme skal
hvile på bilens lad.

På solrige pladser kan man efter uden
dørs lagring konstatere en blegning
af farven på plastrør. Det er dog kun
overfladens farvepigment, der påvirkes
af solen.

Lagring
Rørbundter og løse rør skal stables på et
fladt underlag. Det anbefales at opbevare
plastrørene længst muligt i de af fabrik
ken leverede paller/ruller.

Solblegede rør bevarer de iht. standarden
gældende mekaniske egenskaber.
Den danske solbelastning tillader en op
holdstid på ca. 3 år under åben himmel.

Rørbundter i original emballage skal
stables således, at rammerne omkring
rørene placeres over hinanden (strø på
strø). Max. stabelhøjde: 4 bundter. Løse
rør i rette længder kan stables til en højde
af 1 m. Løse mufferør stables, således at
mufferne er frie. Rør i ruller kan stables til
en højde af 1,5 m. Ruller skal opbevares
liggende på en palle (se illustration).
Aflæsnings- og oplagringsstedet skal
være plant samt fri for sten og lignende.
Af hensyn til rørenes rethed forud for
lægning bør rørene afdækkes for at sikre
ensartet rørtemperatur.
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