november 15, 2019

LOSSINGSVEILEDER FOR BYGGPLATER
Denne veilederen er å anse som en anbefaling til kjøperen, som i henhold til gjeldende
kjøpsvilkår (se Borgas leveranseklausuler ihht. HLS/LOK) har det fulle ansvaret for varene
under lossing og for eventuelle skader på gods eller transportmidler som kan oppstå under
lossing. Borga frasier seg alt ansvar for skader som eventuelt skulle oppstå til tross for at denne
veilederen følges.
Lossing av byggmateriale er forbundet med fare. Bruk sunn fornuft og unngå
å ta unødvendig risiko som kan sette personsikkerheten eller materialet i fare
under lossingen!

Tenk på følgende!
•

Gjennomfør en nøye kontroll av varene ved leveransen.

•

Vær forsiktig. Platens ytre er laget for å motstå vær og vind, men er sårbar for mekanisk
påvirkning som kan medføre skrapemerker og bulker.

•

Kontrollér at løfteanordningens kapasitet er beregnet til å takle varenes vekt med god margin,
og at gaffelbredden er egnet i forhold til pallens/ pakkens totale lengde

•

Dersom gaffelen er justerbar, bør det anvendes størst mulig avstand/ bredde.

•

Underlaget under løfteanordningen og transportmiddelet bør være jevnt slik at gaffelen løfter
likt på begge sider av pallen/ pakken.

•

Varene bør løftes fra siden av transportmiddelet.

•

Husk at pallens/ pakkens tyngdepunkt ikke alltid er i midten av dens totale lengde, særlig
dersom den inneholder plater av ulik lengde. Dersom pakkens løftesenterpunkt er merket med
tape eller lignende, skal løfteanordningens gaffel plasseres med dette punktet sentrert.

•

Løft kun én av pallene/ pakkene fra transportmiddelet om gangen, selv om disse skulle har
blitt plassert oppå hverandre under transport.

•

Dersom platene er lengre enn 7 meter kan det være lurt å vinkle løftegaffelens fremre kant
svakt oppover før løftet utføres. Dette øker pallens/ pakkens bæreevne og minsker derfor
risikoen for knekkskader som kan oppstår grunnet brå vertikale bevegelser.

•

Plassér varene på tørt, jevnt underlag. Grunnen bør feies og holdes fri fra skrap, søppel og
andre utstikkende objekter.

•

Husk at platene skal oppbevares tørt, og at de må monteres innen tre måneder fra
leveransetidspunktet dersom produktgarantien skal fortsette å være gyldig.

*Komplette kjøpsvilkår finner du her: https://www.borga.no/byggkomponenter/garantier-og-vilkar/
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