BATES
CARGO
PAK®
Pokyny pro manipulaci s vzduchovými vakY
Použití:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umístěte prázdný vzduchový vak do mezery mezi nákladem.
Vak může být umístěn ve vertikální nebo horizontální poloze.
Vak roztáhněte a vyrovnejte případné zmačkání a záhyby.
Vyvarujte se kontaktu vzduchového vaku s ostrými předměty
jako jsou hřebíky. V případě typů  určených pro vícenásobné
použití se ujistěte, zda je plnící ventil správně zajištěn.
Zatlačte plnící koncovku napojenou na tlakovou hadici
do ventilu.
Nafoukněte vak tak, aby vyplnil mezeru mezi nákladem. Vak
musí být pevně fixován na požadovaném místě, nesmí se v
mezeře volně pohybovat.
Při plnění dodržujte tlakové parametry uvedené na vaku.
Ujistěte se, že ani nafouknutý vak není v kontaktu s ostrými
hroty, hranami či rohy /rohy pomocných dřevěných výztuží,  
ostré konce vázacích prostředků /ocelové pásky, spony aj./

Obecná upozornění:
•

Produkty Bates Cargo Pak jsou určeny k ochraně
nákladu přepravovaných prostřednictvím lodní,
železniční či silniční přepravy. Výrobky jsou
k dispozici v širokém spektru typů a rozměrů.  

•

Pro bezpečné zajištění nákladu je nutné použít
správný typ a rozměr vzduchového vaku, držet
se navrženého nakládacího schématu a pokynů
pro manipulaci s produktem.

•

Pro volbu vhodného typu vaku a návrhu správného
nakládacího schématu kontaktujte pracovníky
společnosti EKOFOL.

•

Použití jiného než doporučeného typu produktu
a nedodržování doporučeného nakládacího
schématu může vést ke snížení očekávaných
bezpečnostních parametrů a následného poškození
přepravovaného zboží.

•

Za případné škody vzniklé nesprávnou
manipulací či volbou špatného typu produktu
nenese výrobce ani výhradní distributor
zodpovědnost.

Důležité:
Vždy volte typ a velikost vaku podle velikosti mezer mezi nákladem
a předpokládaného zatížení během přepravy
Při plnění vaku dodržujte údaje plnění uvedené na vaku;
vak nikdy „nepřefukutje“.
Nikdy se nepokoušejte nafouknout vak menších rozměrů tak, aby
vyplnil mezeru větší, než pro kterou je určen !!!
S přihlédnutím k riziku úrazu, neumísťujte bez předchozích konzultací
vaky ke dveřím kontejneru.!!!
Vaky vždy umísťujte nad úroveň podlahy /cca 10 cm/, aby při přepravě
nedocházelo k poškození vaků rohy palet a možnými předměty
na podlaze /šrouby, hřebíky, tekutiny.../
Při nafukování berte v potaz teplotní rozdíly při přepravě;
bude-li vak v průběhu přepravy vystaven vyšším teplotám, objem
vzduchu ve vaku se zvětší, tj. dochází ke zvýšení vnitřního tlaku.
V případě nízkých teplot je tomu naopak. Primární plnění uzpůsobte
tedy i těmto aspektům.
Při manipulaci s vyfouknutými vaky nenechávejte vaky ležet volně
na zemi, hrozí riziko jejich proražení kamínky či jinými předměty
v případě šlápnutí na vak nebo jeho tažení po zemi.
V případě vícenásobně použitelných vaků ihned po vyfouknutí a vyjmutí
z mezery uzavřete ventil. Zamezte vniknutí nečistot dovnitř vaku.
Při skládání vaku volte rovný povrch bez nečistot a na zemi volně
ležících ostrých předmětů.
Pro lepší ochranu zboží je vhodné náklad zajistit vakem po obou
stranách /ve směru očekávaného pohybu v průběhu přepravy/.
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