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İÇİNDEKİLER

• Sağlık ve Güvenlik

• Nakliye

 ° Kasalar

 ° Çerçeve

 ° Manşonlar

 ° Tek panel

• Taşıma



Taşıma ve nakliye ile ilgili 
riskler

Asgari olarak, SILESTONE®, DEKTON®, 
ECO, SENSA, SCALEA, INTEGRITY ve 
PREXURY BY COSENTINO® imalatçıları ve 
montajcıları, bu Kılavuzda yer alan bilgilerin 
yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm 
yasa ve düzenlemelere uymalıdır. 

Dekton malzemelerinin nakliyesi ve 
taşınması esnasında, yanlış taşıma 
nedeniyle darbeler, kesikler, iskelet 
kası gerilmeleri, ezilme veya sıçrama 
yaralanmaları gibi riskler oluşabilir, lütfen bu 
kılavuzda açıklanan güvenlik talimatlarına 
uyun. 

İmalat ve tadilat ile ilgili 
riskler 

İmalat süreci; kesilme, ezilme veya sıçrama 
yaralanması ve yüksek gürültü seviyelerine 
veya serbest kristalli silika tozu gibi kimyasal 
maddelere maruz kalma riskini içerebilir. 

Bu riskler hakkında daha fazla bilgi almak 
ve bunları önlemeye yönelik tedbirler için 
lütfen Güvenlik Bilgi Formunun yanı sıra 
Cosentino'nun yayımladığı En İyi Uygulama 
Kılavuzuna başvurun. Bu bilgilere sahip 
değilseniz, lütfen tedarikçinizden isteyin 

SAĞLIK VE GÜVENLİK

BAŞ KORUMASI
(UNE EN 397)

SIÇRAMALARA KARŞI 
KORUMA

(Emniyet gözlüğü)
*Kesme esnasında

REFLEKTÖRLÜ
(Yelek)

DARBELERE 
KARŞI KORUMA

(S1P koruyucu 
ayakkabı)

KULAK KORUMASI
*Kesme esnasında

HAVA YOLLARI
(FFP3)

*Kesme esnasında

KESİKLERE KARŞI 
KORUMA

(Koruyucu eldiven)
*Kesik karşıtı düzey 4



KASALAR

Kapasite: minimum 10 - maksimum 25
Nakliye: Yatay ve dikey

A ÇERÇEVE

Kapasite: Maksimum 50
Nakliye: Dikey

NAKLİYE

Ağsız malzeme için sadece 
dikey kasalar kullanılmalıdır



Kısa taraf

2 çatallı forklift

Kasaları dikey veya yatay olarak ya da 
standları dikey olarak hareket ettirmek 
için, en az 2,5 m uzunluğunda iki çatallı bir 
forklift kullanılması gerekir.

Uzun taraf

4 çatallı forklift

Kasaları dikey veya yatay olarak ya da 
standları dikey olarak hareket ettirmek için, 
iki çatallı bir forkliftten dönüştürülebilen 
dört çatallı bir forklift kullanılması gerekir.

Bu, nakliye esnasında yatay ve düz 
tutulması gereken panellerin
uzunluğu ile alakalıdır.

REF: Disset Odiseo

Tente Gergi Kayışı

Manevra yeteneği nedeniyle bir gergi kayışı 
kullanılması tavsiye edilir.

KASA VE STAND
KULLANIMI

180 cm 180 cm

250 cm

Max 1Tn

200 cm



YÜKLEME VE 
BOŞALTMA 
KASALAR VE STANDLAR

Konteyner

Konteyner arka uçtan yüklenmeli ve 
boşaltılmalıdır.

Kamyon veya konteyner 
ÜSTÜ AÇIK

Konteyner üstten ve arka uçtan yüklenmeli 
ve boşaltılmalıdır.

Yükleme 
Alanı



MANŞONLAR

Kapasite: 5 ile 10 
Nakliye: Dikey



1. Kalibre edilmiş üç tahta şerit

2. a) Manşonun yerleştirilmesi
b) Her iki tarafa da kalibre edilmiş tahta 
şerit ekleyin

3. a) Jumbo panel
b) Kayışlarla bağlayın

Nakliyede depolama

Standlar, aşırı baskıdan kaçınmak için kalibre 
edilmiş tahta şeritler kullanılarak dışarıda 
depolanmalıdır.

MANŞON
KULLANIMI

Tente Gergi Kayışı

Paneller dikey olarak hareket ettirilmelidir, 
bu da bir gergi kayışının gerekli olacağı 
anlamına gelir.

YÜKLEME VE 
BOŞALTMA 
MANŞONLAR

Kamyon

Konteyner üstten ve arka uçtan yüklenmeli 
ve boşaltılmalıdır.



Malzemeler kamyonda mümkün olan yerlerde 
emniyet çubukları kullanılarak taşınmalıdır



DEPOLAMA 
MANŞONLAR

Kamyon

Konteyner üstten ve arka uçtan yüklenmeli ve 
boşaltılmalıdır.

Depoda saklama

Malzemeler, mümkün olduğu kadar sert bir 
zeminde A çerçevelerinde saklanmalıdır. 
Manşonlar, kalibre edilmiş tahta şeritler ile 
ayrılarak üstten geçer.

0. Standların üzerinde granit. Öncelik 
sıralamasıyla Granite, Dekton, Silestone

1. Kalibre edilmiş üç tahta şerit

2. a) Manşonun yerleştirilmesi
b) Her iki tarafa da kalibre edilmiş tahta 
şerit ekleyin

3. 1. ve 2. adımı tekrarlayın



m
ax 6 px



PLAKALAR
Kapasite: 1 veya 2
Nakliye: Dikey



PLAKA 
TAŞIMA

1 veya 2 plakanın taşınması
80’lik cam kapması

Cam kapması kullanılması gerektiğinden 
bir veya iki plakanın taşınması dikey olarak 
yapılmalıdır.

• Kapma üreticisinin standartlarına göre bir 
veya iki plaka alın

Vinç köprü çubuğu

Forklift adaptörü - kelepçe



PLAKALARI
YÜKLEME VE 
BOŞALTMA

Kamyon

Konteyner üstten ve arkadan yüklenmeli ve
boşaltılmalıdır.

Nakliyede depolama

Standlar, aşırı baskıdan kaçınmak için 
dışarıda depolanmalıdır. 

Son katman olarak, iki adet 2 cm DK veya 
SL Jumbo plaka yerleştirin, böylece paket 
kayışlarla bağlandığında basınç eşit şekilde 
dağıtılır. 0. Diğer Silestone ve Dekton 
plaklarının yatakları

1. a) Bire bir veya ikiye bir olmak üzere 
maksimum 10 plakanın yerleştirilmesi

b) yüzyüze değil

2. a) Jumbo plaka
b) Kayışlarla bağlayın

• Malzemeler kamyonda mümkün olan 
yerlerde emniyet çubukları kullanılarak 
taşınmalıdır



m
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DEPOLAMA
PLAKALAR

Kamyon

Boşaltma esnasında,dış paneller ek güvenlik 
için çubuklara yaslanmalıdır.

Depoda saklama

Malzemeler, mümkün olduğu kadar sert bir 
zeminde A çerçevelerinde saklanmalıdır. 
Plakalar, kalibre edilmiş tahta şeritler ile 
ayrılarak üste (maks 10) konulur.

0. Standların üzerinde granit.
Öncelik sıralamasıyla Granite, Dekton, 
Silestone.

1. Kalibre edilmiş üç tahta şerit

2. a) Bire bir veya ikiye bir olmak üzere 
maksimum 10 plakanın yerleştirilmesi

b) Her iki tarafa da kalibre edilmiş tahta 
şerit ekleyin

3. 1. ve 2. adımı tekrarlayın

m
ax 10 tb
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PLAKALARIN 
ATÖLYE'DE 
KULLANILMASI VE 
TAŞINMASI

Kapma ile hareket ettirme

Bir veya iki plaka, tercihen bir cam kapması 
kullanılarak dikey olarak hareket ettirilmelidir; 
ancak, hareket ederken özel özen gösterilmesi 
koşuluyla, timsah kapmalar da kullanılabilir.

Vantuz ile hareket ettirme

Vantuz kullanırken, en az altı tane kullanılarak 
basınç ve destek noktaları mümkün 
olduğunca dağıtılmalıdır.

Manuel vantuz ile hareket 
ettirme

Vantuz ile elle taşıma yaparken, easytrans gibi 
çubuklar kullanılmalıdır.

Kamyon ile hareket ettirme

Nakliye için, malzemeler, bir yatak olarak 
granit veya Dekton gibi sert bir malzeme 
kullanılarak tercihen beş destek noktasına 
sahip bir standa yerleştirilmelidir.



G A R A N T İ

Y
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Marmara Geri Dön. Sit. Şekerpınar Mah. Ayçiçeği Sok. No:6 Çayırova-Kocaeli
0 262 656 03 75 turkey@cosentino.com www.cosentino.com

 F CosentinoTurkey   T @CosentinoTurkey

** NSF sertifikalı renkler için www.nsf.org adresinden bilgi alabilirsiniz

**


