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ТУ У 3 1.0-32085 l 95-00l :20 l7

Пiдроздiл 3.3.
врlкласт,рt в новiй релакrriт:
З.З. Розмiрl.r та вiдхилеtлня заготовок посr,формiнгу

fioBжttlla - до 4200 мшr.

llJlepilrra - до 1З00 мм.
Товщитrа до 61 rurM,

Табд.1 Дошуски
Вiдхиленлlя
за показником

Стандарт Одинлшlя
вимiрюваrrня

Значення

ToBrrsдHa EN ISo
1з894-1

мм *0,5*

Шлфина мL{ +1;-1,

{овжина мм _5;+10

Радiус профiля мм +0,5

Прямолiнiftriсть мм *0,5 на
1000 мм.
довжини

Гlрямий кут град *5
Пожолобленiсть **

при рOзмiрi заготовки
(стiльницi,фасади,
пiдвiконнlаки):
5600 мм EN ISo

13894_1

Ml\1

0,9

601-700 EN ISo
13894_1

1,1

701_800 EN ISo
1з894_1

1,з

801_900 EN ISo
l3894_1

1,б

901-1000 ENi ISo
1 з894-1

2,а

1000_4200 EN ISo
1з894_1

2,0 млц/м.п.

Пожолобленiсть при розплiрi
заготовки**
{cTiHoBi панелi)
{600 мм .Що 4 мм.
601-4200 До 4.5 мпл/м.п,
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Вiдхилешrя за
покзlзником

Стандарт Одштлшtя
вr,шцiрювання

Значення

Якiсть поверхнi
Амк-мв-
009.09/2010

ТУ У З 1.0-З2085 l95-001 :2аШ

*За умови зберiгаl*lя стiлъrптць в термозбiговiй гшiвцi в закритlD(
cyr{pо( прлтплiщеншIх при вiдноснiй вологостi не бiльше 65 ОЛ та
температури не н}Dкче *10 ОС.

**За умOви правилъного зберiган}ul, транспортуван}Iя та кOмrrоновки
стiльниr{ь в па,тетtж та на скJIадах:
Па"шети повиняi зберiгатися горизонтrlJьно та буги cKoMIIJIeKToBaHi не
бiлъше З2 tпт . в па_ilетi або на стелажi з1 стlльншIями товщиною
З050*600*28 мм., не бiльше 27IIIT. товщиноlо 3050*600*38 мм., в
палетi або на стелажi , не бiльше 22 шт. розмiром 4200*600Е28 в
гrалетi або на стелажi , не бiльше 22 чп. розмiром 4200*600838 в
палетi або на стелажi. Максрплаьна кiлькiстъ п€tлет в ярусi мас бути
не бiльшlе З ш,г , по 32 шт. 30-s0*600*28 пцп.л або не бi;lьrше 3 ш,г.

4200ф600*З8 rrо 22 шт," або не бiльше 3 шт. 4200*600*28 гrо 22 тлт.
В ярусi пtlле,l,и rlовиtrнi бlти скоNIплек,гованi однаItовоi довNсини.
ГIаrетлr в ярусi },1ають сi<ладуватись за схемою - опорна нiяtка
навпрот}1 опорноi HiжKl,t.

ГIри;rовжl,tнi пацети З050 шtм, кiлькiсть огtорнрtх нiжок на rriддонi- 3

шт,, fiри довжинi шалети З600,4l00. 4200 пцм- кiлькiсть отtорних HiiKoK
на пiддонi не п,tеншrе 5 шт.
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