Till godsmottagare och kund

INSTRUKTION för godsmottagning, lagring och skötsel av trädetaljer
Godsmottagning och lagring
Vid lossning av trappor med trästeg måste man tillse följande:
Steg samt övriga ingående trädetaljer får ABSOLUT INTE utsättas för fukt.
Detta innebär att detaljerna måste förvaras i uppvärmda lokaler, och ej i kallförråd.
Stapla eller lägg aldrig snickerier direkt på betonggolv eller andra fuktiga underlag.
Använd erforderligt underlag för luftväxling.
Skyddstäck alltid både monterade som omonterade snickerier så länge byggnadsarbeten pågår
då risk för stänk och andra skador föreligger.
Skyddstäck aldrig under någon längre tid med plastfolie då risk för kondensbildning kan tänkas uppstå.
Snickerier tillverkade av nedtorkat trä får under inga omständigheter lagras utomhus under presenning
eller dylikt.
Uppkomna skador efter leverans förorsakade av olämpliga lagringsförhållanden och hantering på
arbetsplatsen ligger helt inom beställaren och arbetsledningens arbetsansvarsområde.
Leveransbesiktning skall göras av beställaren och eventuella skador skall reklameras till Weland AB
inom 3 dagar från mottagandet.
Eventuella transportskador skall omgående reklameras till transportföretaget enligt gällande regler.

Skötsel av trädetaljer
Lackbehandlade snickerier
Tvätta snickerierna med en trasa fuktad i ljummet vatten med syntetiskt tvättmedel utan alkalier.
Fläckar som inte kan avlägsnas med tvättning tas bort med en trasa fuktad i lacknafta (häll inte vätskan
på ytan).
Lackade ytor bör, beroende på slitage och /eller skador bättras. Var noga med att bättra slitytorna innan
träytan skadas. Innan bättring måste träytan vara ren och torr. Vid behov ruggas ytan upp med ett fint
sandpapper.

Oljade snickerier
Oljade snickerier kräver regelbundet underhåll. Oljade träytor är inte lika hållbara som lackade träytor till
en början.
Trädetaljerna inoljas rikligt en kort tid efter montaget (ca 2-3 veckor).
Trädetaljerna inoljas kontinuerligt vid behov beroende på slitage, solljus och temperatur.
Städning utförs med en ren fuktad trasa.
OBS! Skador och åverkan åtgärdas omgående av fackman. Till dess skadan är åtgärdad ska skadan
övertäckas.
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