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BELMEB Sp. z o.o.

34-144 Izdebnik 542

HURTOWNIA PŁYT I BLATÓW 

Biertowice 233

INFORMACJE OGÓLNE

Zamówienia

Zamówienia  muszą  zawierać  wyczerpujące  informacje  umożliwiające  obróbkę  blatu.  W przeciwnym  wypadku 

konieczne  są  uzgodnienia  wydłużające  czas  realizacji  zamówienia.  Przyjmujemy  zamówienia  dopiero  po 

całkowitym  wyjaśnieniu  wszelkich  wątpliwości  dotyczących  wykonania  blatu.  Takie  postępowanie  ma  na  celu 

wyłącznie pełne zaspokojenie oczekiwań odbiorców blatów.

W zamówieniu należy podać:

• termin,

• oznaczenie wzoru,

• wszystkie wymagane wymiary,

• rodzaj (materiał), doklejki (obrzeża),

• profil doklejki (obrzeża),

• kolor doklejki (obrzeża).

Najkorzystniejsze dla zamawiającego jest przekazanie nam szkicu konstrukcyjnego blatu (ewentualnie z szafkami 

dolnymi). Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego. 

Składowanie

Blaty  należy przechowywać zasadniczo  w zamkniętych i  suchych  pomieszczeniach.  Temperatura składowania 

powinna wynosić 23 +- 2ºC, a wilgotność względna 50% +- 5%. Podane warunki pozwalają na wyeliminowanie 

wypaczenia  płyt  i  zmiany  ich  wymiarów  z  powodu  temperatury  i  wilgotności  powietrza.  Blaty  składuje  się

w położeniu poziomym (na płask). W razie konieczności dopuszcza się ustawienie płyt pionowo, na tylnej krawędzi. 

Ustawienie  blatów na przedniej  lub bocznej  krawędzi  jest  niedopuszczalne.  W celu  uniknięcia  szkód podczas 

składowania należy stosować odpowiednie reguły i nie dokonywać zbędnego przetransportowania płyt. Wszystkie 

czynności przeładunkowe muszą być dokonywane z należytą starannością.

Transport

Blaty  należy  transportować  samochodami  dostawczymi  lub  ciężarówkami  w  położeniu  poziomym  (na  płask). 

Zabezpieczenia transportowe (ochronne płyty wiórowe, skrzynie, stojaki) i same płyty muszą być w odpowiedni 

sposób  unieruchomione.  W zależności  od  wielkości  blatu  i  odległości  stosuje  się  transport  ręczny  jedno  lub 

wieloosobowy. Podczas przenoszenia blat musi znajdować się stale w położeniu pionowym. Przenoszenie blatów 

w położeniu poziomym prowadzi do możliwości ich uszkodzenia.

Urządzenia grzejne

Przed  montażem  urządzeń  grzejnych  należy  wykonać  wymagane  zabezpieczenia.  Wycięcia  dla  urządzeń 

grzejnych  należy  dodatkowo  izolować  przed  promieniowaniem  cieplnym.  Uszczelnienia  dostarczone  przez 

producenta  muszą  być  założone  zgodnie  z  instrukcją  montażu  urządzenia  grzejnego.  W  celu  uzyskania 

równomiernego i wymaganego ze względów bezpieczeństwa odstępu między krawędzią wycięcia a urządzeniem 

grzejnym, konieczne jest jego centralne wbudowanie.
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Użytkowanie

Plamy i inne zanieczyszczenia powierzchni blatu należy bezzwłocznie usuwać. Pozwala to na mniejszy nakład 

pracy i  mniejszą intensywność oddziaływania na powłokę dekoracyjną.  Na początku stosować najłagodniejsze 

sposoby  usunięcia  zanieczyszczeń.  Przestrzegać  wskazówek  producenta  dotyczących  stosowania  środka 

czyszczącego. Rozpuszczalniki organiczne używać tylko przy braku przeciwwskazań i  zgodnie z wymaganiami 

właściwych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno dopuścić do zawilgocenia (dłuższego kontaktu

z wodą) spoin łączących blat z obrzeżem. Nie wolno używać do blatów środków chemicznych (niewskazanych)

o  właściwościach  żrących,  silnie  działających,  kwasów,  zasad  lub  środków  które  prowadziły  by  do  reakcji  

chemicznej po zetknięciu. Nie wolno kłaść gorących przedmiotów(naczyń, urządzeń grzejnych itp.) bezpośrednio 

na blat bez odpowiedniego zabezpieczenia. Nie wolno sytuować blatów przy urządzeniach gdzie blat jest narażony 

na bezpośredni  kontakt  z  wysoką temperaturą,  smarami,  chemikaliami,  zbyt  niską temperaturą i  w miejscach

o nadmiernej wilgotności powietrza.

UWAGA:

Należy zaznaczyć że określenie „rozpuszczalnik” wiąże się z pewnym działaniem chemicznym dlatego wskazane 

jest aby dowiedzieć się czy dana powłoka jest odporna na działanie wyżej wymienionego czynnika. Należy przed  

użyciem danego środka chemicznego skontaktować się z sprzedawcą (lub odpowiednio wcześniej zaznajomić się 

z wymogami eksploatacyjnymi danego wyrobu).
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