Instrukcja stosowania, instrukcja obsługi i informacja dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa,
jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania
Niniejsza instrukcja dotyczy elementów murowych ceramicznych oraz pustaków kominowych produkowanych
przez przedsiębiorstwo Cegielnia Plecewice sp. z o.o.
Warunki przechowywania
Producent dostarcza wyroby na zafoliowanych paletach drewnianych, które należy ustawiać na
wypoziomowanym i utwardzonym placu oraz pryzmować maksymalnie w trzech warstwach. Wyroby
przechowywane luzem należy układać w pryzmach z drążeniami skierowanymi ku dołu. Nie wolno przechowywać
wyrobów bezpośrednio na gruncie, w tym celu powinno się zastosować warstwę pośrednią np. folię. Wyroby
należy zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych.
Warunki transportu i rozładunku
Wyroby należy transportować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Palety z
wyrobami należy odpowiednio zabezpieczyć przed przemieszczeniem podczas transportu, należy w tym celu użyć
odpowiednich pasów. Przekraczanie dopuszczalnej ładowności środków transportowych jest zabronione.
Do rozładunku i załadunku należy używać urządzeń i maszyn specjalnie do tego przygotowanych o odpowiedniej
nośności w sposób staranny, aby nie uszkodzić wyrobów. Personel wykonujący prace załadunkowe lub
rozładunkowe powinien posiadać odpowiednie uprawnienia.
Przeznaczenie elementów murowych ceramicznych
Elementy murowe ceramiczne przeznaczone są do stosowania w ścianach: zewnętrznych zabezpieczonych,
wewnętrznych, działowych, osłonowych, nośnych, samonośnych. Wyroby powinny zostać zabezpieczone przed
wilgocią w ścianach i elementach z odsłoniętą powierzchnią licową narażoną na zawilgocenie.
Wyroby nie wymagają obsługi po wykonaniu z nich ścian.
Ogólne warunki stosowania elementów murowych ceramicznych
Tradycyjne elementu murowe ceramiczne stosuje się z zaprawą zwykłą pionową i poziomą. Do tradycyjnych
pustaków ceramicznych należą: MAXX 238, U238, CB3, DZ9.
Wyroby z systemem pióro – wpust stosuje się z zaprawą zwykłą poziomą, pozostawiając spoiny pionowe
niewypełnione. Do pustaków ceramicznych z systemem pióro – wpust należą: Porizo 25, Porizo 19, Porizo 11,5,
Porizo 8.
Systemy kominowe wykonywane są z pustaków ceramicznych kominowych, zgodnie z zasadami instrukcji
systemów kominowych.
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Podczas prac murarskich należy stosować się do wymogów przepisów budowlanych oraz odpowiednich norm.
Należy przestrzegać odpowiednich grubości spoin, prawidłowego wiązania wyrobów w murze oraz innych zasad
sztuki murarskiej. Prace murarskie należy prowadzić w odpowiedniej temperaturze, natomiast w przypadku
przerwania prac trzeba zabezpieczyć mur i korony murów. Otwory okienne należy odpowiednio zabezpieczyć
przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych w okresie zimowym.
Elementy murowe ceramiczne można ciąć odpowiednio dobranymi i przygotowanymi urządzeniami np. piłami
tarczowymi, piłami taśmowymi lub tarczami tnącymi.
Informacja dotycząca zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa jakie wyrób stwarza w trakcie stosowania i
użytkowania.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. Podczas cięcia wyrobów pojawia się pył, który zawiera
krzemionkę. Zaleca się stosowanie masek ochronnych w trakcie cięcia. W trakcie składowania oraz eksploatacji
nie wydzielają się żadne substancje, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi lub
zwierząt. Występujące na powierzchni wyrobów przebarwienia nie wpływają na jakość wyrobu, muru, tynku oraz
nie wpływają w jakikolwiek sposób na zdrowie ludzi i zwierząt. Przebarwienia te wynikają ze specyfikacji procesu
wypału.
Wyroby nie zawierają substancji niebezpiecznych, o których mowa w art. 31 i art. 33 Rozporządzenia (WE) Nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18. grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
(Rozporządzenie REACH).

Niniejszy dokument jest dołączany do dokumentów handlowych.
W przypadku dalszej odsprzedaży wyrobów sprzedający zobowiązany jest przekazać odbiorcy kopię tego
dokumentu oraz kopię DWU, bez względu na to czy odbiorca nabył pełną paletę wyrobów, czy pojedyncze sztuki.
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