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Následující doporučení pro přepravu a manipulaci platí pro všechny OSB desky EGGER (OSB ve velkém formátu s rovnou 

hranou, EGGER OSB s perem a drážkou, desky EGGER Roofing Board, desky EGGER Ergo Board) a EGGER DHF desky.   

Jsou koncipována tak, aby vám pomohla zabránit poškození produktu během přepravy nebo zranění při manipulaci.   

  

Informace o přepravě a manipulaci  
  

Výběr nákladního vozidla  
  

Vyberte si nákladní vozidla nebo dodávky vybavené bočními kotevními háky a zkontrolujte, zda je podlaha nákladního 

prostoru vozidla rovná, čistá, suchá a protiskluzová. Abyste zabránili negativním vlivům vlhkosti na výrobek, důrazně 

doporučujeme používat vozidla vybavená uzavřenou plachtou bez perforace. Pokud to není možné, zakryjte během přepravy 

zboží na jeho ochranu vodotěsnou fólií. Desky EGGER OSB a EGGER DHF by se nikdy neměly přepravovat v otevřených 

nákladních vozech na dlouhé vzdálenosti a za špatných povětrnostních podmínek (déšť, sníh, silný vítr).   

  

Doporučení pro nakládku vozidel a zajištění zboží  
  

Během nakládky rozložte náklad rovnoměrně v nákladním prostoru vozidla. Náklad rovněž zajistěte proti sklouznutí a pádu 

během přepravy pomocí vhodných upevňovacích systémů (upínací popruhy, napínací pásky atd.), jak je znázorněno (obr. 1). 

Kotevní popruhy musí vyhovovat normě EN 121952, což znamená, že musí být schopné nést zatížení v tahu STF ≥ 500 daN 

a mají mít koeficient roztažnosti ≤ 5 % (obr. 2). Nejvhodnější jsou svorky s dlouhou pákou pro maximální zatížení (SHF) 50 

daN. Řidič musí při upínání popruhů věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nepřekročil limit SHF.  

  

                                        

            
                                                                     (Obr. 1)

                               (Obr. 2)  
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Během přepravy zamezte vytvoření otevřených prostorů mezi paletami se zbožím, aby nedošlo k pohybu paketů uvnitř 

nákladního prostoru. Pokud musejí být z nějakého důvodu ponechány  volné prostory, vyplňte je proklady z desek nebo 

dřevěnými paletami a použijte kotevní popruhy s příčnou výztuží (obr. 3).  

  

                                                  

                                                                                                       
(Obr. 3)  

  

  

Doporučení pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem  
  

Při manipulaci s paletami OSB / DHF desek pomocí vysokozdvižného vozíku během skladování nebo nakládky vozidel 

zkontrolujte, zda celková hmotnost manipulovaného zboží nepřesahuje maximální nosnost vysokozdvižného vozíku. 

Hmotnost standardního paketu OSB / DHF desek ve velkém formátu (2500 x 1250 mm / 2800 x 1250 mm) je přibližně   

2 tuny, zatímco balík desek OSB / DHF v malém formátu (2500 x 675 mm / 2800 x 600 mm / 2 400 x 600 mm) váží 

přibližně 1 tunu.  

Pokud mají být dvě vedle sebe položené palety velkoformátových OSB DHF desek manipulovány společně, musí řidič 

vysokozdvižného vozíku zajistit, aby vidlice vozíku byly dlouhé alespoň 2 600 mm(obr. 4) pro bezpečné zvednutí a přepravu 

nákladu.   

  

                                                            
                                                                                                                                                         (Obr. 4)  
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Řidič vysokozdvižného vozíku se také musí ujistit, že celková hmotnost nákladu nepřesahuje nosnost vysokozdvižného 

vozíku, aby nedošlo k převržení (obr. 5).  

  

                                               
                                                                                                                                   

(Obr. 5)   

Zvedání palet jeřábem na staveništi  
  

Aby bylo možné přemístit jeřábem palety OSB / DHF desek ze země na úroveň střechy rozestavěné budovy bezpečně a bez 

poškození, je třeba dodržovat a respektovat následující doporučení:  

• Na pracovišti vždy noste ochrannou přilbu a nikdy se nepohybujte pod zavěšeným břemenem  

• Zkontrolujte, že je hák jeřábu vybaven funkčním samosvorným systémem  

• Každou paletu zajistěte dvojicí identických upínacích pásů, které jsou na obou koncích opatřeny průmyslově 

vyrobenými háky. Musí být stanovena minimální délka pásů tak, aby umožňovala bezpečné zvedání jednotlivých 

paketů nebo stohů palet.  

• Vždy používejte jednodílný upínací pás dostatečné délky, aby nedošlo k jeho nežádoucímu protažení či prověšení. 

Nikdy pásy nenastavujte, tj. neprodlužujte délku upínacího pásu pomocí dalšího pásu!   

• Používejte vždy výhradně certifikované upínací pásy, které mají viditelný štítek s maximální nosností.  

• Každý upínací pás před použitím pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že je v bezvadném stavu, aby nedošlo k ohrožení 

při zvedání břemena.  

• Před použitím zkontrolujte, že celková hmotnost zvedaného zboží (palety / stohu desek) nepřesahuje napínací 

kapacitu deklarovanou výrobcem upínacího pásu.  

• Každý upínací pás musí být připevněn maximálně 50 - 75 cm od rohu palety, aby byla dodržena vzdálenost mezi 

zvedacími pásy.  

okolo 1,5 m (obr. 6)                                                                                                                                         
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                                                                                                                                                  (Obr. 6)  

  

• Při použití kovových kabelů místo upínacích pásů pro manipulaci s jeřábovými paletami proveďte speciální opatření, 

abyste zabránili jakémukoli poškození hran desek při zvedání.  

  

  

Pokyny pro ruční manipulaci  
  

Při ruční manipulaci s výrobky je třeba dodržovat a respektovat následující obecná doporučení:  

• Při ruční nakládce, vykládce a manipulaci s jednotlivými deskami vždy noste ochranné rukavice, abyste zamezili 

zranění.   

• Po doručení desek na staveniště opatrně odstřihněte a odstraňte kovové / PET pásky z palety s deskami, nejlépe 

pomocí nůžek na plech nebo ruční řezačky. Během přestříhávání pásků vždy noste ochranné brýle, abyste zamezili 

zranění očí.  

• Desky vždy přenášejte na výšku (obr. 7), nikdy ne vodorovně (obr. 8).   

  

                                                                  
                                                              (Obr. 7)                                    (Obr. 8)  
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• Manipulace s velkoformátovými deskami OSB / DHF (2 500/2 650/2 800/3 000 x 1250 mm) pouze jedním 

pracovníkem je zakázána. Tuto manipulaci musí provádět vždy dvě osoby.   

• Totéž platí pro úzké OSB desky s perem a drážkou a úzké desky formátu DHF (2 500 x 675) o tloušťce 22/25 mm, 

jejichž hmotnost přesahuje mezní hodnotu pro manipulaci pouze jednou osobou (20 kg).  

• Manipulaci se střešními deskami EGGER Roofing Board (2 400 x 600/2 800 x 600) a deskami EGGER Ergo Board 

však smí provádět jedna osoba („zvedání desek jednou osobou“) (obr. 9).   

                                                                             
                                                                                                                                         (Obr. 9)  

              

• Zamezte pádu desek na rohy nebo hrany, aby nedošlo k jejich poškození.  

  
  
  
Obecná poznámka  
  

Nedodržení některého z doporučení výslovně popsaných v těchto pokynech zprošťuje společnost EGGER jakékoli 

odpovědnosti nebo nároku vyplývajícího z poškození výrobku nebo zranění osob.  

  

Charakteristiky kvality / technická data produktů EGGER OSB a EGGER DHF pro každý typ a rozsah tlouštěk desek jsou 

uvedeny v příslušném Prohlášení o vlastnostech (Declaration of Performance, DoP), které je k dispozici na www.egger.com.  

  

Další informace o skladování najdete v „Pokynech pro skladování desek EGGER OSB a EGGER DHF“.  

Další informace o balení naleznete v „Pokynech pro balení desek EGGER OSB a EGGER DHF“.  

Další informace o aklimatizaci, zpracování a upevnění naleznete v „Pokynech pro zpracování desek EGGER OSB a EGGER 

DHF“.  

   

Doplňkové dokumenty  
  

Prohlášení o vlastnostech EGGER OSB, Prohlášení o vlastnostech EGGER DHF, Pokyny pro skladování desek EGGER OSB 

a EGGER  

DHF, Pokyny pro balení desek EGGER OSB a EGGER DHF, Pokyny pro zpracování desek EGGER OSB a EGGER DHF  

  
   
  
  
  
  
Předběžná poznámka:  

Tyto pokyny pro přepravu a manipulaci byly pečlivě vypracovány podle našich nejlepších znalostí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a 

odrážejí naši současnou úroveň znalostí. Jsou určeny pouze pro informaci a nepředstavují záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za 

omyly nelze převzít jakoukoliv záruku. Kromě toho mohou technické změny produktových řad desek EGGER OSB a EGGER DHF vyplývat jak z dalšího vývoje, tak i ze změn norem a 

právních předpisů. Proto nemůže obsah těchto pokynů sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný dokument. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky.  


