
Recepţia materialelor
Recepţia materialelor se va realiza de către client, în momentul încărcării acestora.

În cazul în care transportul este efectuat de Metigla, recepţia materialelor se va realiza în momentul descărcării la client. 
Ele trebuie să corespundă cantitativ şi calitativ cu comanda şi avizul de expediţie. Orice neconcordanţă va fi consemnată 
imediat în scris şi va fi semnalată către Metigla, în termen de cel mult  3 zile de la recepţie.

Depozitarea materialelor
Depozitarea se va realiza în spaţii acoperite, ventilate și fără umezeală, ferite de intemperii, în 
pozitie înclinată (minim 5%) pentru a evita acumulările de apa între foile de tablă, pe traverse din 
lemn uscat, astfel încât să fie permisă circulația aerului. 
Timpul maxim de depozitare de la livrare până la montajul produselor este de maxim 30 de zile.
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Foile de ţiglă sunt livrate la lungimile specificate în comandă, iar în funcţie de forma şarpantei, 
acestea vor fi decupate la faţa locului. Ţigla metalică Metigla poate fi debitată cu: ghilotina, 
foarfeca pentru tablă sau orice altă unealtă ce nu produce supraîncălzirea tablei în zona de tăiere.

Este interzisă tăierea foilor de tablă cu polizorul unghiular sau alte scule care determină 
supraîncălzirea locală a tablei. Utilizarea acestora duce automat la anularea garanţiei 
produsului.

Ţigla se va curăţa imediat de materialele rezultate în urma tăierii, cu ajutorul unei perii sau prin 
suflare cu aer. La finalizarea montajului, folia adezivă de protecţie va trebui îndepărtată.

Unelte pentru debitare şi montaj

Manipulare şi transport
Ţigla metalică Metigla este livrată în pachete legate şi înfoliate. Încărcarea în mijlocul 
de transport se realizează mecanizat, cu ajutorul motostivuitorului.

În timpul transportului se recomandă asigurarea pachetelor cu chingi, pentru a evita 
deplasarea şi deteriorarea acestora în mijlocul de transport.
Pentru a evita zgârierea sau deteriorarea foilor de tablă, descărcarea se va face cu un 
motostivuitor automat sau se vor descărca manual, cu respectarea regulilor specifice 
de manipulare:  foile de tablă vor fi manipulate numai pe cant. 

Este obligatorie utilizarea mănuşilor şi a hainelor de protecţie. Muchiile ascuţite şi 
colţurile necesită atenţie suplimentară.

Ţigla metalică
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