
 

ZALECENIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA 

WYROBÓW OCYNKOWANYCH  

ORAZ POWLEKANYCH POWŁOKAMI ORGANICZNYMI 

 

 
 W przypadku odbiorów samochodowych przewoźnik winien zabezpieczyć materiał przed 

zamoknięciem i uszkodzeniem. 

 Oliwienie i pasywowanie blach ocynkowanych stanowi zabezpieczenie przed białą korozją jedynie na 

czas transportu. 

 Blachy składowane w pakietach i w kręgach nie mogą być przechowywane na wolnym powietrzu lub w 

pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i zmiennych temperatur. Niedotrzymanie tego może 

być przyczyną wystąpienia białych plam korozyjnych (blachy ocynkowane) oraz uszkodzenia powłoki 

lakierowanej (blachy powlekane). 

 Blachy w arkuszach zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach 

należy wysuszyć, następnie przełożyć arkusze odpowiednimi przekładkami – tak aby umożliwić dostęp 

powietrza. Po wysuszeniu zaleca się pokryć blachy warstwą oleju. 

 Blachy w kręgach zamoczone w czasie transportu lub składowane w nieodpowiednich warunkach 

należy natychmiast wysuszyć, pokryć warstwą oleju i szybko przerobić. 

 Blachy, których powierzchnia nie została na czas transportu zabezpieczona muszą być natychmiast 

przerabiane. 

 Blachy ocynkowane przeznaczone do dłuższego składowania, należy przeglądnąć i pokryć warstwą 

oleju konserwującego. 

 Przetwarzanie blach z powłokami organicznymi nie może być prowadzone w temperaturach ujemnych. 

Zalecana temperatura to ok. 18˚C. 

 Poddanie wyrobów z folią ochronną działaniu promieniowania słonecznego oraz wilgoci może być 

powodem uszkodzeń powłoki lakierowanej. Po zamontowaniu, folię ochronną należy natychmiast 

usunąć.  

 Blachy z powłokami organicznymi zaleca się przetwarzać przed upływem 3 miesięcy od daty dostawy.  

 Nie zaleca się przechowywania blach z folią ochronną na okres dłuższy niż niezbędny do wykonania 

prac montażowych, tj. powyżej 3 tygodni licząc do daty zakupu. W razie konieczności dłuższego 

składowania blach należy bezwzględnie usunąć folię ochronną z każdego arkusza, oddzielić arkusze od 

siebie przekładkami, zapewnić przechylenie celem odprowadzenia wilgoci oraz zastosować 

elementarną osłonę zapewniającą przewiewność. Odległość składowania blachy od podłoża winna 

wynosić min. 200mm. Te same zalecenia należy stosować do blach powlekanych nie zabezpieczonych 

folią ochronną oraz blach ocynkowanych. 

 

 
RADEX-STAL Sp. z o.o.  nie bierze odpowiedzialności za blachy przechowywane niezgodnie z powyższymi 

zaleceniami. 

 

 

 


