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13.0 Mottagningskontroll

Mottagningskontroll av de levererade 
produkterna bör göras så snart som 
möjligt efter att de har kommit fram 
till leveransadressen. Kontrollera att 
leveransen är komplett enligt följesedel. 
Hantering och lagring av produkterna 
på installationsområdet ska göras på ett 
sådant sätt att de inte skadas.

Det är viktigt att kontrollera samtliga 
produkter vid leverans, eftersom ansva-
ret överflyttas till leveransmottagaren. 
Använd eventuellt schemat på nästa sida 
till mottagningskontroll.

Som kontrollpunkter ska märkning, 
repor och ovalitet överensstämma med 
standardens krav för respektive rörtyper 
och material. 

Beträffande repor finns det vid konstruktion 
och tillverkning av PE/PP-rör utrymme 
för ett djup på 10 % av godstjockleken. 
Vid ovalitet räknar man normalt med 1 - 
2 % av diametern. Vassa repor får inte 
förekomma.

Långa rör kan inte undgå att böjas, sär-
skilt i varmt väder. Det är sällan nödvän-
digt att kassera rör av den anledningen, 
men man måste ta hänsyn till böjning vid 
läggning av rör.
Uponor rekommenderar att man undvi-
ker att lagra rör där det är skugga på ena 
sidan av röret och solsken på den andra. 

Vid all avlastning och tranport finns det 
risk för att produkterna skadas. Därför 
måste man eftersträva att så lite som 

möjligt flytta material inom installations-
området, före installation. Det optimala är 
att materialet levereras så nära använd-
ningsstället som möjligt.

För att undvika skador på rör och delar 
vid hantering bör man beakta följande:
1. Att varorna inte tippas från vagnen
2.  Att man använder en rem av tyg eller 

liknande vid på- och avlastning och vid 
flyttning av rörbuntar och rörrullar med 
kran

3.  Att produkterna inte släpas över under-
lag, som kan skada dem

4.  Att produkterna inte kommer i beröring 
med vassa kanter

5.  Att upprullade rör inte vrids under 
hantering

6.  Att produkter av PVC hanteras med 
försiktighet vid temperaturer under 
fryspunkten.
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