Předpis pro dopravu, manipulaci a skladování výrobků a zboží
vydaný společností KM Beta a.s., IČ 25316583, sídlem Dolní Valy 3739/4, 695 01 Hodonín.
Pro skladování výrobků a zboží KM Beta platí následující pravidla:
1. Zafóliované výrobky na paletách je vždy nutné skladovat na rovném, nerozbřídavém
a odvodněném podkladu, nejlépe na betonové, asfaltové či jinak zpevněné ploše.
2. Palety s ostatním zbožím musí být na sobě stohovány přesně ve svislici, aby nedocházelo
k lokálnímu přetížení výrobků na rozích palet
3. Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být ukládány další (i když není dosaženo max.
povoleného počtu palet na sobě), neboť hrozí jejich sklouznutí po fólii spodní palety
4. Na palety s poškozenými výrobky (např. při manipulaci VZV nebo jeřábem) se nesmí stohovat
další palety – hrozí naklonění a zřícení
5. Zboží je nutné chránit proti povětrnostním vlivům. Zejména palety se zbožím, které jsou
rozdělané, případně je folie poškozena. Zboží náchylné na zatečení vody (zejména suché
maltové směsi) a zboží bez krycí folie doporučujeme skladovat v krytých skladech.
6. PUR pěna musí být skladována v suchém prostředí dnem vzhůru a při teplotách +5 až +25 °C
7. Stohování celých originálně zabalených palet nad sebou je možné pouze u následujících našich
výrobků:
Druh výrobků

Počet vrstev

Střešní krytina - Základní tašky Beta a Hodonka; půlené tašky, okrajové
tašky, větrací tašky, protisněhové tašky, pultové tašky, nášlapné tašky,
hromosvodové tašky, hřebenáče základní

3 palety

Sendwix - zdicí bloky

3 palety stejných rozměrů

Profiblok - zdicí bloky nosného zdiva, příčky broušeného zdiva

3 palety

Profiblok - stropní vložky Miako a Hurdis, příčky určené pro zdění na
klasickou maltu (skládané na bok)

2 palety

Profimix - originálně zabalené palety s neporušenou fólií

3 palety

8. Stohování překladů a nosníků:
Druh překladů

Umístění prokladů od obou
konců překladů

Nejvýše vrstev

Překlady Sendwix

cca ¼

4

Překlady Profiblok

cca 300 mm

5

Ve všech případech je nutné skladovat překlady na dřevěných prokladech o rozměrech
60 × 60 × 1000, které jsou umístěné vertikálně přesně nad sebou. Případně je možné proklady
nahradit paletami KM Beta. U Překladů Profiblok jsou za jednu vrstvu považovány i originálně
zabalené pakety.
Délka nosníků

Počet prokladů

Nosníky délky 1750 mm - 4500 mm

2

Nosníky délky 4750 mm - 6250 mm

3

Nosníky délky 6500 mm - 7750 mm

4

Nosníky délky 7750 mm - 8250 mm

5

Stropní nosníky se ukládají na dřevěné hranoly umístěné vždy ve svislici nad sebou v místě
svaru diagonální a horní výztuže. Hranoly se umísťují cca 500 mm od obou konců, při použití
3 a více hranolů se vnitřní proklady umístí rovnoměrně. Nejvyšší počet vrstev pro nosníky Miako
je 7 a pro nosníky Hurdis 2 jde o 6 vrstev.
Pro přeprava výrobků a zboží KM Beta platí:
1. Nákladní automobil musí při nakládce i vykládce stát na rovné a zpevněné ploše
2. Ložná plocha musí být rovná a bez překážek, které by výrobky mohly poškodit.
3. Po naložení je zakázáno zboží po ložné ploše posouvat. Veškeré zboží a výrobky musí být
zajištěny proti posunutí během vlastní přepravy. Doporučeným upevňovacím prvkem je upínací
popruh s napínacím prvkem. Při zajišťování palet je nutné chránit hrany palet pod upínacím
popruhem ochrannými rohy.
4. Na ložnou plochu přepravních prostředků se ukládá vždy jedna paleta. Výjimkou je možnost
složit dvě palety a to za dodržení následujících pravidel:
a. ve spodní řadě je jedna jeden z výrobků:
i.
Taška protisněhová KMB BETA nebo KMB HODONKA,
ii.
Taška půlená KMB BETA nebo KMB HODONKA,
iii.
Hřebenáč základní
b. a v horní řadě je jeden z výrobků:
i.
Taška protisněhová
ii.
Taška půlená
iii.
Taška okrajová (levá/pravá)
iv.
Taška větrací
v.
Hřebenáč základní
5. Za správné rozložení a upevnění zboží a výrobků je vždy zodpovědný řidič nákladního vozidla
Pro manipulaci výrobků a zboží KM Beta:
1. Veškerá manipulace s výrobky i zbožím KM Beta musí být co nejjemnější, plynulá a bez rázů.
2. Manipulace s překlady musí probíhat ve stejné poloze v jaké budou zabudovány do stavby, aby
se předešlo jejich porušení (zejména důležité u překladů 70/238).
3. Doporučujeme použít následující prostředky či zařízení:
a. Vysokozdvižný vozík s nosností min. 2 tuny
b. Nákladní automobil s hydraulickou rukou se závěsem pro manipulaci s paletami
c. Jeřáb se závěsem pro manipulaci s paletami, případně vázací prvky pro manipulaci
s překlady stropními nosníky
4. S paletami nelze manipulovat podvlečenými lany
V Hodoníně, dne 1. 12. 2021

