Karbantartási utasítás: PVC fedéssel ellátott fémszerkezet

Az építmény karbantartási utasítása az Építési Műszaki Szabvány 10. fejezetének
rendelkezései alapján kerül kiállításra. Ez a dokumentum, amely kiegészíti a
munkát végrehajtó projektjét, magába foglalja a szükséges hitelesítési és
kezelési beavatkozásokat annak érdekében, hogy a projekt során a funkcionális
és hatékony struktúrát fenntartsák.
A karbantartást a Kopron Service végezheti el. Mint a Kopron S.p.A alosztálya, a
Kopron Service biztosítja a karbantartási és támogatási szolgáltatást. A Kopron
termékeinek működőképessége garantált a Kopron Service karbantartási
szolgáltatásával (02921521 – kopronservice@kopron.com).

AZ ÉPÍTMÉNY INFORMÁCIÓS LISTÁJA:
Ez egy acél építmény PVC fedéssel.
Gyártó: KOPRON S.p.A. – Gorgonzola (MI)
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Telepítés helye: Magyarország
Az acél munka tervezője: Ing. Alessandro Gamba – Futura Servizi Tecnici S.r.l. –
Sona (VR)
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A SZERKEZET ELLENŐRZÉSE, ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES
KARBANTARTÁSA

TA

Mind a fémprofilokon, mind az illesztéseken, függetlenül attól, hogy hegesztett
vagy csavarozott, a jelzett ellenőrzéseket el kell végezni, ezután a szükséges
karbantartási munkákat biztosítjuk.
AZ ELLENŐRZÉST ERRE SZAKOSODOTT SZEMÉLYZET VÉGEZZE EL
Leírás: Ellenőrizni és biztosítani, hogy a csavarok és az anyák eléggé szorosak;
azonosítani bármilyen formai elváltozást vagy torzulást a profilokon vagy a
csatlakozó lemezeken; biztosítani a karbantartást a szerkezeti elemek szintjén.
Módja: Vizuális vizsgálat és / vagy megfelelő műszer segítségével.
Gyakoriság: Évente
A HASZNÁLÓ ÁLTAL ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZÉS
Leírás: A szerkezeti elemek és felületkezelés kopásának, elhasználódásának
ellenőrzése; rozsdásodás ellenőrzése.
Módja: Vizuális vizsgálat
Gyakoriság: Évente
KARBANTARTÁS: A VÉDŐRÉTEGEK VÉDŐ RÉTEGEI
Leírás: Rozsdás felület vagy a védőfesték lepattogása esetén védő rétegek
visszaállítása rozsdásodás elleni termékekkel, miután a felület meg lett tisztítva.

Kivitelezés: Erre szakosodott cég
Gyakoriság: Évente
KARBANTARTÁS: CSUKLÓPÁNTOK ELLENŐRZÉSE ÉS SZORÍTÁSA
Leírás: A csavarozott pántok feszességének ellenőrzése és laza pántok esetén új
szorító nyomatékok alkalmazása.
Feszítő típusa: Alkalmazott nyomaték
Kivitelezés: Erre szakosodott cég
Gyakoriság: Évente
Megjegyzés: Az éves ellenőrzésnek legalább a csavarok 10%-án kell
megtörténnie véletlenszerűen.
KARBANTARTÁS: SZERKEZETI ELEMEK MEGERŐSÍTÉSE
Leírás: Sérült vagy rozsdás szerkezeti elemek megerősítése új profilok vagy
lemezek használatával.
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Kivitelezés: Erre szakosodott cég
Gyakoriság: Évente

KARBANTARTÁS: SZERKEZETI ELEMEK CSERÉJE
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Leírás: Sérült, szélsőségesen deformált, elöregedett vagy rozsdásodás miatt
meggyengült szerkezeti elemek cseréje (akár profil, lemez vagy csavar)
ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal.
Kivitelezés: Évente
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Gyakoriság: Évente

