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Инструкции за транспортиране и разтоварване 

Дизайна на панелите с минерална вата на МоТ прави възможно лесното им, 

безопасно и бързо сглобяване както вертикално, така и хоризонтално. Панелите 

могат да бъдат сглобени при почти всякакви метеорологични условия, което 

води до спестяване на време като се намалява и стойността. Добрата 

устойчивост на панелите МоТ позволява да се намали и оптимизира размера на 

носещите конструкции. Широчината на панелите както и опаковката са 

проектирани и предназначени за оптимално използване на транспортните 

единици. 

 

Приложение на продукта 

Стенни сандвич панели със сърцевина от минерална вата 

Покривни сандвич панели със сърцевина от минерална вата 

Акустични сандвич панели със сърцевина от минерална вата 

 

 Опаковане 

MoT сандвич панелите се доставят върху плоскости от полистирен като са 

опаковани с UV устойючиво стреч фолио. Основни характеристики на 

опаковката на панелите: 

 височина на опаковката – макс. 1.22 m, 

 широчина на опаковката – макс. 1.20 m, 

 дължина на опаковката – макс. 16.0 m, 

 тегло на опаковката – макс. 2.500 kg. 

 

 Траспортиране 

МоТ сандвич панели могат да бъдат транспортирани с технически изправни 

камиони и контейнери като товаренето може да а горно (при свален таван на 

камиона) или странично. Бордовете и повърхността, но която ще стъпи товара 

трябва да е чиста. Пирони или други остри не може да се подават от борда на 

транспортната единица или от неговите страни. Стърчащи предмети следва да 

бъдат отстранявани, за да се избегне увреждане на панелите. Превозното 

средство (ремаркето на камиона) трябва да бъде достатъчно дълго, за да се 

осигури пълно покритие на товара и укрепване на опаковките. Пачките може да 

се да се подават без подпора (да стърчат) не повече от 1.5 m от борда на 
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камиона. Опаковки транспортирани с камион или контейнер, може да бъдат 

товарени максимално на 2 реда (виж скицата по-долу). Предвид състоянието на 

магистрали и пътища, които се ползшат шофьори са длъжни периодично да 

проверявате (приблизително на всеки 100 km) състоянието на товара и 

укрепването му и съответно да коригират, ако е необходимо. Минималната 

препоръчителна ширина за товарното пространство е 2,400 mm. Превозното 

средство за транспортиране на панелите, трябва да бъдат оборудвани с 

товарни ремъци и колани с минимална широчина 50 mm, за да се осигури и 

укрепи товара към борда на превозното средство, както и подходящи 

пластмасови ъгли, за да се предпази ръбовете и края на горните панели. Броя 

на коланите зависи от дължината на панела и е препоръчително да бъдат на 

разстояние приблизително на всеки 2 m. Окомплектовки и детайли от листова 

стомана, които се транспортират заедно с опаковки с панели трябва да бъдат 

закопчани отделно от панелните пакети (с отделни ремъци и колани). 
 

 
 

 Разтоварване 

Преди да започне разтоването на панелите, проверете състоянието на 

опаковките. Доставените продукти трябва винаги да бъдат разгледани преди 

разтоварване за евентуални щети, които може да са били причинени по време 

на транспортирането. В случай че се установят и отбележат щети, нанесени по 

време на транспортирането, това трябва да бъдат незабавно съобяено на 

компанията по факс, придружено с четлив екземпляр от товарителницата. 

Необходими и желателно е да се приложи и снимков материал. Опаковките 

трябва да се вдигат и разтоварват един по един. Опаковките трябва да се 

разтоварват или с висящ мостов кран с помощта на специализирана греда или с 

мотокар в зависимост дълвината на пакетите със съответния броя вилици. В 

случай на разтоварване с кран трябва и е желателно да се използва греда или 

дори по-добре рамка за закрепване на сапаните. 
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Фиг. 1А. Разтоварване с кран и стоманена рамка   Фиг. 1Б. Разтоварване с 

мотокар 

 

При повдигане на опаковките с товарни ремъци, прикрепени към товароносещи 

палетите, използвайте 1.2 m дълги дървени греди - фиг. 2, за да се запази 

разстоянието между ремъците в горната част по-широко от пакета, за да се 

предотврати повреждане най-горните панели. Поставяне на ремъците върху 

полистиренови подложки не е позволено. При опаковки с дължина 8-21 m 

трябва да се използва допълнителна греда с дължина 8 m, както е показано на 

фиг. 3. 

 

 
Фиг. 2. Разтоварване на панели с дължина ≤8.0 m, като е означено: 

1 – транспортни ремъци, 2 – дървен дистанционер, 3 – сапани 
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Фиг. 3. Разтоварване на панели с дължина >8.0 m 

 

 Климатични условия 

Следните метеорологичните условия са от ключово значение и критични за 

разтоварване и монтаж на сандвич панели: поради относително ниското 

съотношение на панелите тегло/повърхност, скоростта на вятъра не трябва да 

надвишава 4 градуса по Beaufort (9 m/sec). 

 

 Съхранение 

Съхранявайте панелите в леко наклонено положение от едната страна, за да се 

гарантира свободното отводняване на дъждовна вода, която иначе би могла да 

проникнат в опаковката - фиг. 4. 

Осигурете панелите, които са предназначени за съхранение на открито с 

адекватна защита срещу дъждовната вода, сняг, вятър и замърсяване. 

Използвайте покрития от платнище, за да се осигури защитата - виж фиг. 5 

(забранено да се използва фолио с оглед защитата). Платнището трябва да 

осигури достатъчна вентилация и изпаряване на проникнала влага. 

Категорично трябва да се избегне проникването на вода между панелите, като 

в случай на продължително съхранение без подходяща вентилация, това може 

да ги повреди. За да се избегне вдлъбване и отпечатвания върху панелите, че е 

забранено да се натрупват панелни опаковки на строителната площадка. 

Съхранявайте опаковките на твърда и равна повърхност, за да се избегне 

повреда на панелите. Частично разопакована опаковка с панели трябва да бъде 

винаги защитени от дъждовната вода и силен вятър. 

Благодарение на допълнителното натоварването, упражнявано върху 

конструкцията, за временно съхраняване на покрива и по време на монтажа, 

покривните панели могат да се поставят само върху носещи елементи на 

конструкцията. Това трябва да се съгласува всеки път с надзорното лице на 

обекта. Опаковките с панелни трябва да бъдат прикрепени към носещата 

рамката от страна на долните палети. От съображения за безопасност, 
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опаковките не могат да се разопаковат, докато се съхраняват на покривната 

конструкция. 

 

 
Фиг. 4. Съхранение на панели с разлика на нивата по дължина. 

 

 
Фиг. 5. Правилна защита на панелите с импрегнирано текстилно покритие. 


