Vispārīga informācija

Rāmja veidņi

Nesošās sastatnes

Doka piegādes un izstrādājuma atdošanas procesā izvērtējot nomas inventāru, par galvenajiem tiek izmantoti šādi kritēriji. Ievērojot
tīrīšanas un tehniskos noteikumus, tiek nodrošināta precīza Doka inventāra darbība būvlaukumā. Inventāru pareizi glabājot un
transportējot, tiek samazināti inventāra bojājumi un drošības riski.

Sijas
Uz kontaktvirsmas nedrīkst būt betons.
Nav pieļaujami betona atlikumi uz kontaktvirsmas.

Pieļaujami betona atlikumi plēves veidā līdz 1 mm
biezumā.

Šķērsprofilu deformācija

Saliekti šķērsprofili

Pieļaujamas iedobes ne vairāk kā 6 mm dziļumā.

Pieļaujams ne vairāk kā 8 mm.

Saliekti diagonālie profili

Palīgaprīkojuma tīrīšanas apstākļi

Pieļaujams ne vairāk kā 8 mm.

Vītnēm jābūt tīrām no betona.

Drošības atspere

Iespiedumi un trošu iegriezumi

Drošības atspere nedrīkst būt bojāta, un tai jābūt pilnībā
funkcionālai.

Pieļaujams ne vairāk kā 2 mm.

Piem., uz rāmja paneļa brīvās virsmas

Izlūzumi sānos

Izlūzumi pār šķautni

Ne vairāk kā 10 mm dziļumā un 500 mm garumā.

Ne vairāk kā 30 mm pa diagonāli un 500 mm garumā.

Uz Xlife saplākšņa nedrīkst būt betons.

Pieļaujami apdegumi (bez pārogļošanās =
nomelnējums).

Nav pieļaujams ļoti notraipīts Xlife saplāksnis.

Pieļaujama nobrūnēšana vai izbalošana.

Zāģējumi

Taisnas plaisas

Plastmasas uzmavas bojājumi

Iezāģējumi virsmā vairāk nekā
2 mm dziļumā nav pieļaujami.

Paralēli atsaitei, vairāk
nekā 2 mm platumā nav
pieļaujamas.

Plastmasas aizsarguzmava nedrīkst būt bojāta.

Rāmja aizmugures tīrīšanas apstākļi
Nav pieļaujams liels funkcionālo daļu notraipījums.
Pieļaujami nelieli betona atlikumi.

Norādījumi par glabāšanu un
transportēšanu
Plaisas pamatnes galā

Krusteniskas plaisas

Nav pieļaujamas plaisas galā vai plaisas abās pusēs.

Nav pieļaujamas plaisas vai lūzumi krustām šķiedrai.

Norādījumi par glabāšanu un
transportēšanu
Siju glabāšana skaitā līdz 100 gab. ( > 5,9 m līdz 60 gab.)
Jākrauj uz balsta kokiem.
Jāglabā horizontālā stāvoklī pa 5 gab. vienā rindā.
Jāizmanto malu aizsargi, sasienot pakās.

Pieļaujamas iedobes profilā līdz 5 mm dziļumā un ne
vairāk kā 80 mm garumā.
Tiek izmantota īpaša skala mērīšanai.

Norādījumi par glabāšanu un
transportēšanu

Veidņi jāuzglabā ar pārklājumu uz augšu.
Zem šķērsprofiliem jāpaliek koka paliktņi.
Jāizmanto kraušanas konusi un universālie aizbāžņi.
Paneļa platums (m)
0,3
0,45/0,55

Maks. skaits 1 pakā
24
16

0,6/0,9/1,35

8

2,40 x 1,35

8

2,40 x 2,70

5

2,40 x 3,30

4

2,70 x 2,70

4

2,70 x 3,30

4

Nostipriniet visu paleti ar tam paredzēto saiti.
Staxo 40
rāmja tips

Glabāšanas
skaits

0,90m

20 vai 40 gab.

1,20m

20 vai 40 gab.

1,80m

20 vai 40 gab.

Koka palete 1,22x1,60 m vai
Staxo 40 palete 1,80m

Staxo 100
rāmja tips

Glabāšanas
skaits

Iesaiņojuma vienība

0,90m/1,20m
/1,80m

20 gab.

Staxo paredzēta palete

Iesaiņojuma vienība
Koka palete 0,80x1,60m vai
Staxo 40 palete 1,20/0,90m

Dokaflex

Lūdzu ņemiet vērā, ka kvalitātes
kritēriji attiecas arī uz visiem citiem
Doka izstrādājumiem.

Griestu balsti – ārējā caurule

Griestu balsti – iekšējā caurule

Nav pieļaujami iespiedumi ārējā caurulē. Pieļaujami mazi
iespiedumi un izciļņi, ja ir nodrošināta funkcionalitāte.

Tai viegli jākustas visā garumā.

Augšējās un apakšējās plātnes

Tīrīšanas apstākļi

Augšējās un apakšējās plātnes drīkst būt saliektas ne vairāk kā
1 mm uz āru un 3 mm uz iekšu.

Pieļaujamas betona šļakatas un nelieli betona atlikumu traipi.

Dokaflex piederumi

Dokaflex piederumi

Nav pieļaujamas saliektas detaļas.

Nav pieļaujamas saliektas detaļas.
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Lai saņemtu papildinformāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības
pārstāvniecību.

Norādījumi par glabāšanu un
transportēšanu
Drošības dēļ ieteicama griestu balstu
divvirzienu glabāšana uz Doka kraušanas paletēm.

Griestu balstu izmēri
Eurex 20 - 250/300/350
Eurex 20 - 400/550

Maks. skaits 1 paletē
40
30

Eurex 30 - 250/300

40

Eurex 30 - 350/400/450

30
24

Eurex 30 - 550

Veidņu eksperti.

Kvalitātes kritēriji
Norādījumi par nomas inventāra atdošanu

www.doka.com

