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1. Nasledovné zásady slúžia ako návod na skladovanie a manipuláciu s uvedenými výrobkami v podmienkach predajných 

miest a na stavbách. Ďalej slúžia na preukázanie spôsobu skladovania a manipulácie smerom na orgány vykonávajúce 
dohľad nad trhom. Sú takisto podkladom pre reklamačné konanie s výrobcom na vylúčenie závad, ktoré vznikli na 
tovare počas nesprávneho skladovania, nesprávnej prepravy alebo manipulácie s výrobkami.  

 
2. Tehly Porotherm a TERCA a produkty Tondach sa skladujú na drevených paletách. Palety odporúčame skladovať na 

spevnených a odvodnených plochách z dôvodu stability skládky najmä pri ukladaní viacerých paliet na seba. Na 
spevnenej a rovnej ploche je povolené skladovať na sebe maximálne 4 palety tehál Porotherm , 3 palety tehál TERCA 
alebo 2 palety PTH, 3 palety základnej krytiny Tondach. 

 
3. Nakládka a vykládka paliet s tehlami je možná len pomocou vysokozdvižného vozíka, hydraulickou rukou, alebo 

pomocou žeriavu so špeciálnymi lyžinami na uchytenie palety. Nie je povolené prekladať palety pomocou žeriavu 
a úchytných lán. Takýmto spôsobom môže dôjsť k poškodeniu paliet, ako aj tehál tlakom lán. 

 
4. Pri nakládke paliet na dopravný prostriedok sa prvé palety musia oprieť o prednú časť nákladného priestoru, tak aby pri 

náhlom zabrzdení nedošlo k posunu alebo prevráteniu paliet a tým k poškodeniu tehál alebo vozidla. Palety sa musia 
ukladať do  blokov, v ktorých sú palety ukladané tesne vedľa seba. Takto uložené palety sa upevnia na niekoľkých 
miestach sťahovacími pásmi. Všetky tieto opatrenie majú zabrániť posuvu alebo pádu paliet počas prepravy. 

 
5. Pri kusovom predaji tehál Porotherm  a TERCA je potrebné až do odpredania rozbalenej palety zachovať baliacu fóliu z  

dôvodu dokladovania značenia výrobku. Toto značenie je na fólii v podobe potlače alebo nálepky.  
 
6. Preklady a nosníky sa balia do balíkov pomocou  pások v nasledovných množstvách: 
 
       KPP 12 075-200 48 ks  
       KPP 12 225-300 32 ks  
       KPP 10 100-200            40 ks 
       KPP 10  225-300           30 ks 
       KP 7 100-350 20 ks (CZ), resp. 12 ks (HU) 
       KPSN 175-500 16 ks 
       KPSN 525-725 8 ks 
 

K prekladom a nosníkom sú páskou pripevnené drevené hranoly, na ktoré sa ukladajú balíky prekladov a nosníkov. 
Balíky prekladov a nosníkov, ako aj jednotlivé kusy, sa skladujú na spevnených a odvodnených plochách, ktoré  
nemusia byť zastrešené. 
 

7. Viacero balíkov s rovnakou dĺžkou prekladov a nosníkov sa môže skladovať na sebe. Medzi jednotlivými balíkmi musia 
byť drevené hranoly. Preklady KPP 12, KPP 10, KP 7 a nosníky KPSN do dĺžky 3,75 m sa balia a skladujú v polohe 
naležato, nosníky dĺžky 4,00 m a väčšie sa balia a skladujú v polohe na hrane. Túto skladovaciu polohu treba zachovať 
aj po rozbalení alebo v prípade kusového predaja. Takisto treba dbať na to, aby sa preklady a nosníky aj po rozbalení 
skladovali na hranoloch, ktoré sú v max. vzájomnej vzdialenosti 2,0 m. 

 
8. Pri preprave viacerých balíkov prekladov a nosníkov na sebe alebo pri ich  preprave na paletách s tehlami ich treba 

upevniť k  nákladnej ploche dopravného prostriedku sťahovacími pásmi. 
 
9. Roletové preklady Vario a Vario UNI sa balia do balíkov uložených na drevených hranoloch a previazaných oceľovou 

páskou.  
 
10. Malty a omietky Porotherm a malty TERCA sú balené v papierových vreciach. Skladujú sa a prepravujú na drevených 

paletách, zabalené vo fólii. Pre nakládku a prepravu paliet s maltami a omietkami platia tie isté zásady ako pre nakládku 
a prepravu tehál Porotherm a TERCA.  

 
11. Celé, ako aj rozbalené palety mált a omietok treba skladovať v krytej hale, alebo aspoň pod prístreškom tak, aby nedošlo 

k poškodeniu papierových vriec a znehodnoteniu ich obsahu vplyvom zrážok alebo nadmernej vlhkosti. Jednotlivé 
vrecia by sa z rovnakého dôvodu nemali skladovať priamo na podlahe haly alebo prístrešku, ale na palete. Celé palety 
s maltami a omietkami rovnakého druhu sa môžu skladovať na sebe v počte najviac 2 paliet. 

 
12. Dózy PUR peny DRYFIX.Extra a čističa peny skladovať a prepravovať vo zvislej polohe. Dózy prepravovať len 

v nákladnom priestore auta prípadne v kufri osobného auta, nie v kabíne vodiča. Skladovať v chlade. Nevystavujte 
slnečnému žiareniu alebo priamemu pôsobeniu tepla. Nevystavujte teplotám nad 50°C. Skladujte mimo dosahu zdrojov 
zapálenia. V skladovacích priestoroch sa zakazuje fajčiť. Dózy sú pod tlakom. Chráňte pred mechanickým namáhaním, 
neudierať, prudko nenatriasať. Pri skladovaní je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy a príslušne platných 
zákonov BOZP. 

 
13. Tehlové obkladové pásiky TERCA sa balia do polystyrénových krabíc po 30 ks, obkladové rohové pásiky sa balia do 

polystyrénových krabíc po 16 ks. Krabice sú uložené na paletách spoločnosti Wienerberger a zabalené do strečovej fólie. 
Na jednej palete je 20 krabíc. Palety s pásikmi treba skladovať v krytej hale alebo pod prístreškom. Ukladanie paliet s  
pásikmi na seba neodporúčame. 


