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Príloha č. 1 Rámcovej kúpnej zmluvy  

Podmienky vhodného skladovania tovaru spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o. 

1. Kamenná minerálna vlna 
a. Voľné balíky, kartónové krabice a vrecia 

Voľné balíky, kartónové krabice a vrecia s voľnou minerálnou vlnou sa musia skladovať 
v suchých a zastrešených skladoch. Pri takomto uskladnení spoločnosť Knauf Insulation, 
s.r.o. poskytuje garanciu na kvalitu balenia 6 mesiacov od dátumu dodania tovaru. 
 

b. Paletované výrobky  
Paletované výrobky musia byť uskladnené na pevnej upravenej rovinnej ploche -  nie na 
zemi (hlina, trávnatý povrch). Uloženie paliet musí byť nasledovné:                                                                      
 - výrobky do OH 100 kg/m3 (MPN, MPE, MPS, FRN, FRK, ADN, ADE, PTN, FKL) – max. 1 paleta.                                
 - výrobky s OH nad 100 kg/m3 (PTE, PTS, PVT, FKD, FKD S, FKD N, DDP-K, DDP-RT, DDP-U, DDP, DDP 

Plus) – max. 2 palety na sebe. 
  Garancia balenia pri uskladnených paletách v prevedení so stretch fóliou:  

   - 1 mesiac od dátumu dodania tovaru pri skladovaní na nekrytom  priestranstve, 
   - 3 mesiace od dátumu dodania tovaru pri skladovaní v krytom sklade. 
 
2. Sklená minerálna vlna 
a. Voľné balíky 

  Voľné balíky sa musia skladovať v suchých a zastrešených skladoch. Pri takomto 
uskladnení spoločnosť Knauf Insulation, s.r.o. poskytuje garanciu na kvalitu balenia 6 
mesiacov od dátumu dodania tovaru. 

 
b. Paletované výrobky 

  Paletované výrobky musia byť uskladnené na pevnej upravenej rovinnej ploche -  nie na 
 zemi (hlina, trávnatý povrch). 

               Garancia balenia pri uskladnených paletách:  
   - 1 mesiac od dátumu dodania tovaru pri skladovaní na nekrytom  priestranstve, 
   - 3 mesiace od dátumu dodania tovaru pri skladovaní v krytom sklade. 
 
3. Drevocementové dosky Heraklith 
a. Paletované výrobky 

  Výrobky musia byť uskladňované na pevnej upravenej rovinnej ploche v suchých a 
 zastrešených skladoch v expedičnom balení. 

 
b. Voľné dosky 
Po vybalení z expedičného obalu je potrebné dosky uskladniť znova na suchom mieste a vo 
vodorovnej polohe. Je potrebné podložiť najmenej tromi drevenými trámami dostatočnej 
šírky, aby sa zabránilo ich priehybu počas uskladnenia. Pri prenášaní je potrebné dosky 
prenášať kolmo a tak, aby sa vzájomne dotýkali pohľadovými stranami. Striekané dosky je 
nutné uskladniť na suchom mieste chránenom pred mrazom a ukladať pohľadovými stranami 
k sebe.  
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4. Doplnky Knauf Insulation ku tepelným izoláciám 
a. Homeseal LDS výrobky 

  Rolky difúznej a parozábranovej fólie sa skladujú naležato na čistom a rovnom povrchu 
bez prístupu priameho UV žiarenia. 

               Pásky je nutné skladovať v originálnej kartónovej krabici, chrániť pred mrazom, 
vysokou teplotou, UV žiarením a zvýšenou vlhkosťou.  

        Teplota skladovania: +5°C až +30°C. 
                Tmel v kartuši je potrebné chrániť pred mrazom, vysokou teplotou a UV žiarením. 

Teplota skladovania: +5°C až +25°C, 24 mesiacov. 
 

b. SMARTwall ETICS výrobky 
       Sieťku je nutné skladovať  na suchom mieste, bez vlhkosti, chrániť pred UV žiarením, 
v nepoškodenom pôvodnom balení na drevenej palete vo zvislej polohe. 
Teplota skladovania: -10 °C až +50 °C. 
      Lepidlo sa skladuje v krytom a suchom mieste v neotvorenom balení. Použiteľnosť pri 
dodržanom skladovaní je 9 mesiacov. 
       Kotvy sa skladujú v originálnom balení na suchom mieste. 
 

c. FIRESTOP výrobky 
       Lepidlo FIRESTOP FIX je nutné pri skladovaní chrániť pred priamym slnečným 
žiarením a mrazom. Doba skladovateľnosti je 9 mesiacov od dátumu výroby v neporušenom 
obale. 
Teplota skladovania: +5°C až +23 °C. 
FIRESTOP Weld Pin, Cutter a Spike sa musia skladovať v suchom a chránenom 
prostredí tak, aby nedošlo k styku s vlhkosťou a vplyvu poveternostných podmienok. 
 

d. URBANSCAPE 
       Koreňová membrána, odvodňovací systém a substrát Urbanscape Green sa skladujú 
naležato na čistom a rovnom povrchu chránené pred poveternostnými vplyvmi a  priamym 
UV žiarením v originálnom balení.  
Vegetačný pás Urbanscape je doporučené aplikovať do 24 hodín po dodaní materiálu, pretože 
ho nemožno skladovať v baloch dlhšie ako niekoľko dní (vrátane času na dopravu). 
 

 

 

5. Tieto Podmienky vhodného skladovania sú platné a účinné odo dňa 15.07.2015 
 


