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Úvod 
Pro zachování co nejdelší životnosti a nejlepšího vzhledu profilů nutné při skladování a 
manipulaci dodržovat jisté zásady. 

Při zacházení s profily je potřeba minimalizovat možnost vzniku klíčových faktorů, které 
mohou být příčinou kvalitativních ztrát a těmi jsou: 

• Fyzikální poškození 
• Koroze základního kovu 

Profily jsou dodávány na paletách a ve svazcích, proto se tyto pokyny věnují nejdříve 
skladování a manipulaci s nimi. Profily jsou využívány zejména pro stavební účely, 
přičemž zacházení a skladování kovu v prostorách staveb je ze své podstaty obtížné. 
Nicméně v zásadě platí stejné principy. Z hlediska dlouhodobé odolnosti i okamžitého 
poškození je nezbytné podniknout kroky pro prevenci koroze a poškození profilovaného 
materiálu při skladování. 

Ve všech případech mají tyto pokyny za cíl zajistit, aby se profilovaný materiál dostal na 
místo svého konečného využití v optimálním stavu. Vyhnutí se poškození nejen zajišťuje 
dlouhou životnost a dobrý vzhled, ale také může předcházet ztrátám a zvýšeným 
nákladům na opakovanou výrobu.  

 

Skladování a manipulace s profily 

Skladovat materiál v suchu 

Doporučuje se skladovat profily v čistém, větraném a suchém prostředí s nejvyšší 
relativní vlhkostí vzduchu 70%.  
Při skladování  je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku s vodou ani vzdušnou 
vlhkostí 
Výrobky neskladovat venku. 
Konstrukční profily je doporučeno skladovat v uzavřených, suchých a dobře větraných 
prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům způsobujícím kondenzaci vody 
mezi profily.  

Skladovat na čistém hladkém povrchu  

Profily na paletě mohou vážit až stovky kilogramů a proto je nutné odstranit jakékoliv 
překážky a nerovnosti. Nejlepší je skladovat materiál v prostoru určeném přímo pro tento 
účel, ale ať je skladování prováděno kdekoliv, je nezbytné, aby byly palety s profily 
uloženy na hladkém a čistém povrchu. 

Zabránit poškození při manipulaci a skladování 

S profily je třeba zacházet s opatrností a nesmí být smýkány po povrchu, aby nedošlo 
k poškrábání spodní vrstvy. Při skladování musí být uloženy s dostatečným odstupem, 
aby byl možný pohyb bez rizika poškození.                                              
Aby nedošlo k deformaci profilů, musí být prokládací hranoly umístěny vždy pod sebou a 
jsou dávány minimálně 3 kusy u profilů do délky 6 metrů.                                         
Omezit výšku skladování balíků profilů na 8 řad nad sebou z důvodů možné deformace 
spodních balíků tlakem horních vrstev profilů. 
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Doprava 

Nakládka a vykládka musí být provedena za pomoci takových zařízení a prostředků, aby 
nedošlo k poškození výrobků 
Auto určené pro přepravu musí být vhodné k přepravě požadovaných výrobků, musí mít 
rovnou a dostatečně dlouhou ložnou plochu; v případě kryté ložné plochy musí být tato 
přístupná z boční strany v dostatečné délce 
Materiál musí být na autě zajištěn takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jakémukoliv 
pohybu balíků, resp. výrobků ani jako celku ani vzájemně po sobě 
V důsledku tření při dopravě mohou vzniknout na žárově povlakovaném povrchu tmavé 
skvrny. Obecně však zhoršují pouze vzhled.  

Montáž 

Pro řezání plechů je zakázáno používat rotační brusku s brusným kotoučem; doporučuje 
se použití ručních nebo vibračních nůžek na plech, nebo okružní pilu s kotoučem na 
řezání ocelového plechu. 
Při montáži z materiálu ihned zamést veškeré špony od vrtání a řezání měkkým 
nylonovým kartáčem. 
Není dovoleno výrobky po sobě vzájemně posouvat; dochází  tím k poškození povrchové 
vrstvy. 
Pokud nelze jinak a profily musí být v průběhu montáže na krátkou dobu uloženy venku, 
je třeba zajistit, aby byly překryty plachtou nebo deskami, tak aby mohl mezi zakrytím 
proudit vzduch, resp. je třeba profily od sebe oddělit, aby se vzájemně nedotýkaly a aby 
byl zajištěn odtok vody z profilů; materiál skladovat tak, aby mezi ním bylo zajištěno 
proudění vzduchu.  

Doporučení 

V rámci správné provozní praxe se doporučuje využít všechen materiál do šesti měsíců 
od výroby, čemuž napomáhá systém rotace zásob first-in-first-out (FIFO, první dovnitř 
první ven). 

 


