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INNEHÅLL

• Hälsa och säkerhet

• Flytt

 ° Lådor

 ° A-ram

 ° Omslag

 ° Individuell skiva

• Hantering



Risker i samband med 
hantering och transport

Som minimum måste tillverkare och 
installatörer av SILESTONE®, DEKTON®, 
ECO, SENSA, SCALEA, INTEGRITY 
OCH PREXURY BY COSENTINO® följa 
de. gällande lagar och regler för hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen samt 
informationen i denna guide.

Under transport och hantering av 
Dekton-material kan risker såsom stötar, 
skärskador,, muskelsträckningar eller 
kross- eller projektionsskador uppstå 
på grund av felaktig hantering. Följ 
säkerhetsinstruktionerna i denna guide. 

Risker i samband med 
produktion och justeringar 

Produktionsprocessen kan innebära risk 
för skär-, kross- och projektionsskador, 
exponering för höga ljudnivåer eller 
kemiska substanser såsom kristallint 
kiseldamm. 

För mer information om dessa risker 
och åtgärder för att förhindra dem, se 
säkerhetsinformationen och guiden för god 
praxis som Cosentino har publicerat. Om 
du inte har denna information, fråga din 
leverantör 

HÄLSA OCH SÄKERHET

HUVUDSKYDD
(UNE EN 397)

SKYDD MOT 
UTSKJUTANDE DELAR

(skyddsglasögon)
*Under skärning

HÖG SYNLIGHET
(väst)

SKYDD MOT 
STÖTAR

(S1P säkerhetsskor)

HÖRSELSKYDD
*Under skärning

LUFTVÄGAR
(FFP3)

*Under skärning

SKYDD MOT 
SKÄRSÅR

(säkerhetshandskar)
*Skärresistenta nivå 4



LÅDOR

Kapacitet: Minst 10 skivor och max 25 stycken 
skivor.
Transport: Horisontell och vertikal

A-RAM

Kapacitet: Max 50 skivor
Transport: Vertikal

FLYTT

Material utan mönster bör 
endast hanteras i vertikala lådor



Kort sida

Gaffeltruck, 2 gafflar

För att flytta lådor antingen vertikalt 
eller horisontellt // är det nödvändigt att 
använda en gaffeltruck med två gafflar på 
minst 2,5 m

Lång sida

Gaffeltruck, 4 gafflar

För att flytta lådor antingen vertikalt 
eller horisontellt // är det nödvändigt att 
använda en gaffeltruck med fyra gafflar, 
som kan justeras från en med två gafflar.

Detta är på grund av längden på skivorna, 
vilka måste hållas horisontella och
platta under transport.

REF: Disset Odiseo

Canvas-sele

Om nödvändigt rekommenderas 
användning av en sele på grund av dess 
manöverduglighet.

ANVÄNDNING
LÅDOR OCH STÄLL

180 cm 180 cm

250 cm

Max 1Tn

200 cm



LASTNING OCH 
LOSSNING 
LÅDOR OCH STÄLL

Container

Containern måste lastas och lossas 
bakifrån.

Lastbil eller container 
ÖPPEN

Containern måste lastas och lossas 
uppifrån och bakifrån.

Lastbrygga



OMSLAG

Kapacitet: 5 till 10 skivor maximalt
Transport: Vertikal



1. Tre kalibrerade bitar av trä

2. a) Placering av omslag
b) Lägg till en kalibrerad träbit på varje 
sida

3. a) Jumbo-skiva
b) Fäst med remmar

Vid transport

Ställ måste lagras på utsidan för att undvika 
överflödigt tryck, med kalibrerade träbitar.

ANVÄNDNING
OMSLAG

Canvas-sele

Skivor måste flyttas vertikalt, vilket betyder 
att en sele krävs.

LASTNING OCH 
LOSSNING 
OMSLAG

Lastbil

Containern måste lastas och lossas uppifrån 
och bakifrån.



Material bör hanteras på lastbilen med 
säkerhetsstänger om möjligt



LAGRING 
OMSLAG

Lastbil

Containern måste lastas och lossas uppifrån 
och bakifrån.

Lagring på lager

Material bör lagras i A-ramar med en bas som 
är så styv som möjligt. Omslagen placeras 
ovanpå, separerade av kalibrerade träbitar.

Granit i ställ. I prioritetsordning Granit, 
Dekton, Silestone

1. Tre kalibrerade bitar av trä

2. a) Placering av omslag
b) Lägg till en kalibrerad träbit på varje 
sida

3. Upprepa 1 och 2



m
ax 6 px



SKIVOR
Kapacitet: 1 eller 2 skivor
Transport: Vertikal



ANVÄNDNING 
SKIVOR

Flytt av 1 eller 2 skivor
80 glasklämma

Flytt av en eller två skivor måste ske vertikalt 
eftersom glasklämman måste användas. 

• Plocka upp en eller två skivor enligt 
klämtillverkarens normer

Kranställ

Gaffeltruckadapter - klämma



LASTNING OCH 
LOSSNING SKIVOR

Lastbil

Containern måste lastas och lossas
uppifrån och bakifrån.

Vid transport

Ställ måste lagras på utsidan för att 
undvika överflödigt tryck. 

Som ett slutligt lager, placera två 2 cm 
Dekton eller SL Jumbo-skivor så att trycket 
fördelas jämnt när paketet fästs med 
remmarna. 

Bädd av andra Silestone- och Dekton-
skivor

1. a) Placering av maximalt 10 skivor en och 
en eller parvis

b) inte mot varandra

2. a) Jumbo-skiva
b) Fäst med remmar

Material bör hanteras på lastbilen med 
säkerhetsstänger om möjligt.



m
ax 10 tb

2 tb tam
año = o >



LAGRING
SKIVOR

Lastbil

Vid lossning måste de exteriöra skivorna luta 
mot stängerna för extra säkerhet.

Lagring på lager

Material bör lagras i A-ramar med en bas 
som är så styv som möjligt. Skivorna placeras 
ovanpå (max 10), separerade av kalibrerade 
träbitar.

Granit i ställ.
I prioritetsordning Granit, Dekton, 
Silestone.

1. Tre kalibrerade bitar av trä

2. a) Placering av maximalt 10 skivor en och 
en eller parvis

b) Lägg till en kalibrerad träbit på varje 
sida

3. Upprepa 1 och 2

m
ax 10 tb



m
ax 6 px 10 tb



ANVÄNDNING OCH 
HANTERING AV SKIVA I 
VERKSTAD

Flytt med klämma

En eller två skivor måste flyttas vertikalt 
med en klämma, företrädesvis av glas men 
även krokodilklämmar kan användas om 
försiktighet iakttas vid flytt.

Flytt med sugpropp

Vid användning av sugpropp måste minst 
sex användas, för att distribuera tryck och 
stödpunkter så mycket som möjligt.

Flytt med manuell sugpropp

Vid manuell hantering med sugpropp, måste 
stänger såsom easytrans användas.

Flytt med lastbil

För transport bör material placeras på ett ställ 
med fem stödpunkter, med ett styvt material 
såsom granit eller Dekton som en bädd.



G A R A N T
I
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, 59 km. 04850 Cantoria – Almería (Spanien)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com
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** Få information om NSF-certifierade färger på www.nsf.org
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