
НАСТАНОВА ЩОДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ
ПАНЕЛЕЙ БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ ТРИШАРОВИХ

З УТЕПЛЮВАЧЕМ ІЗ МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ
АБО ПІНОПЛАСТУ



Шановний покупець, дякуємо Вам, що віддали перевагу торговій марці «ТПК». 
Товар, який Ви придбали, є товаром високої якості та має всі необхідні для його використан-

ня документи, з оригіналами яких Ви можете ознайомитися за місцем придбання.
Просимо уважно ознайомитися з рекомендаціями щодо приймання, транспортування, 

вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання та монтажу панелей металевих тришарових (далі 
по тексту — ПМТ, панелі) з утеплювачем з мінеральної вати або пінопласту для стін та покриттів 
будівель і споруд.

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
Приймайте товар обов’язково в присутності представника компанії «ТПК». В процесі прийому 

панелей необхідно перевірити:

В панелях допускаються потертості та подряпини на поверхні профільованих листів глиби-
ною не більше товщини цинкового чи полімерного покриття, окремі відбитки формоутворюючого 
інструменту, що не порушують цілісність захисного покриття      

        
.

Увага! Скарги, висунуті після прийому товару покупцем, компанія не розглядає.

ПЕРЕМІЩЕННЯ ПАНЕЛЕЙ ДО МІСЦЯ ЗБЕРІГАННЯ/МОНТАЖУ
ВИМОГИ ДО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ ПМТ 

Для панелей з конструктивною шириною 1180 мм (габаритна ширина панелі 1197 мм) необ-
хідно використовувати тільки відкриті платформи, з шириною від борту до борту не менше 2480 
мм. Для перевезення інших типів СП (окрім 1180 мм) автотранспортом використовуються відкриті 
або закриті бортові автомобілі з шириною від борту до борту не менше 2450 мм для укладання 
пакетів панелей в 2 ряди по ширині з розбірними     ,   

    
Вимоги до пакету для транспортування наведені нижче. 
Довжина автотранспортних засобів повинна відповідати довжині панелей, що перевозяться 

(стандартна довжина панелей — не більше 12 м). При транспортуванні панелей, довжиною біль-
ше 12 м, передбачати спеціальний транспорт, що забезпечує розміщення панелей нестандартної 
довжини.

Звисання
 
панелей

 
з
 
платформи

 
не

 
допускається.        
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Приймання на складі виробника (самовивіз) Приймання на будівельному майданчику

Кількість, комплектність, маркування та пакування панелей,
а також кількість та комплектність комплектуючих елементів — 
відповідність специфікації замовлення (вказаній в накладній)

Підпис приймаючого про отримання замовлення
та відсутність претензій

Зовнішній вигляд — відсутність механічних
пошкоджень пакету

Зовнішній вигляд (відсутність механічних
пошкоджень панелей та захисного покриття їх

металевих об кладок) та геометричні
характеристики панелей, цілісність замків

                 можливістю    стійками  боковими верхнього,
заднього  завантаження та розбірною перемичкою.

ra
Выделение



Автомобіль повинен бути облаштований текстильними стяжними ременями (скоби кріплення 
до підлоги стяжних ременів не повинні розміщуватися під нижньою обкладкою ПМТ). Забороня-
ється використовувати для обв’язування жорсткі стяжні засоби (дроти, троси і т.п.). Забороня-
ється використання автомобілів, конструктив кузова яких ускладнює завантаження пакетів ПМТ 
(нерозбірні стійки тощо).

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ

При перевезенні панелей забороняється встановлення будь — яких інших вантажів на по-
верхню пакетів ПМТ. Забороняється встановлювати пакети на сторонні предмети, вантажі чи кон-
структивні елементи автомобіля, не передбачені для розміщення пакетів панелей. 

Під час перевезення панелей автомобільним транспортом необхідно не рідше одного разу на 
100 км. перевіряти відсутність зміщення вантажу та щільність кріплення, при необхідності під-
тягнути стяжні ремені.

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

Перед виконанням завантажувально-розвантажувальних робіт за допомогою механізованих 
засобів панелі повинні бути упаковані в пакети для транспортування.

ПАКЕТ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ

ПМТ для транспортування повинні формуватися в пакети, висотою до 1,2 м. (для завантажен-
ня їх в а/м в 2 яруси), та мати підкладки з пінополістиролу розміром 100х250х1000 мм, вкладені 
під металеву поверхню обкладки нижньої панелі з кроком 800-2000 мм в залежності від довжини 
панелі, але не менше трьох на один пакет. Пакет повинен бути запакований в поліетиленову 
плівку та обмотаний стретч  — плівкою по всьому периметру пакету. Бокові захисні елементи з 
пінополістиролу встановлюються безпосередньо в процесі завантаження для кожного пакету та 
на бокові стійки  для закритих машин, якщо в цьому є необхідність.

СПОСОБИ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНО-ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОВЖИНИ ПАНЕЛЕЙ

Завантаження та розвантаження пакетів панелей необхідно здійснювати за допомогою меха-
нізованих засобів тільки по одному пакету за один раз. Стропування пакетів ПМТ слід проводити 
за допомогою спеціальних траверс з використанням гнучких текстильних стропів, що виключають 
різкі удари, пошкодження металевих кромок (замків) панелей, деформацію поверхні панелей 
та пошкодження захисного покриття металевих обкладок. Не дозволяється використовувати для 
стропування сталеві канати або ланцюги.

При завантаженні/розвантаженні панелей  можна  використовувати  автонавантажувач
 з  переднім  або  боковим  захватом, вантажопідйомністю  не  менше 3 тонн. 

  таким  чином, щоб  вилковий  захват  автонавантажувача  знаходився  симетрично 
відносно центру пакету. Для автонавантажувача з переднім захватом повинен додатково вико-
ристовуватися спеціальний вилковий захват для довжин ПМТ більше 3 000 мм. Не дозволяється 
волочити та перетягувати ПМТ за допомогою автонавантажувача (Рис.1).
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Пакет     піднімається



Автонавантажувач повинен бути обладнаний гумовими або іншими м’якими накладками на 
вилковому захваті та захистом рами. 

При завантаженні пакетів, довжиною від 2000 мм до 6000 мм, використовуються металеві 
траверси довжиною 4 м. (максимальна відстань між стропами — 3500 мм) вантажопідйомністю не 
менше 5 тон. В місцях стропування під пачку встановлюють текстильний строп в/п не менше 3 т з 

або з металевими профілями
 (швелера). Ширина

 
опорної

 
частини

  
швелера повинна бути не менше

 150 мм, частина
 

, що
 

виступає
 

за
 

межі
 

пакету — не
 

менше  50 мм при 
стропуванні

 
текстильними

       
 , на які зверху приклеєний пінопласт по всій поверхні 

товщиною 20 мм або пориста гумова набивка товщиною 10 мм. (Рис 2). 
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max 1000 2000-6000
гумова набивка металевий профіль ( швелер )

або дошка 1200х150х30

строп текстильний в/п ≥ 3 т  
 

6000 мм

А

Рисунок 1. Схема завантаження/розвантаження пакетів панелей   за  допомогою  автонавантажувача

Рисунок 2. Схема стропування пакетів панелей довжиною до 6000 мм

М

Б
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дошкою   довжиною  не  менше 1200 мм  і  товщиною  не  менше 40 мм  
 дошки         або   прокладки

прокладки  і    швелера
   засобами



При завантаженні/розвантаженні пакетів, довжиною від 4000-12000 мм, слід використовува-
ти спеціальні траверси довжиною 6 м. і відкидними консолями з кроком кріплення — максимум 
3500 мм, вантажопідйомністю не менше 5 тон, представлені на рисунках 3, 4, 5. (Рис. 3, 4, 5).

max 1000 4000-8000
гумова набивка металевий профіль (швелер )

або дошка 1200х150х30

строп текстильний в/п ≥ 3 т

Рисунок 4. Схема стропування пакетів панелей довжиною 4000-8000 мм

max 1200
8000-12000

гумова набивка металевий профіль (швелер )
або дошка 1200х150х30

строп текстильний в/п ≥ 3 т

Рисунок 5. Схема стропування пакетів панелей довжиною 8000-12000 мм

max 10004000-12000
гумова набивка

металевий профіль ( швелер )
або дошка 1200х150х30

строп  текстильний  в/п  ≥ 3 т
   

Рисунок 3. Схема стропування пакетів панелей довжиною 4000-12000 мм
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При підніманні пакету панелей слід звертати увагу на центр ваги пакету, який має бути по-
єднаний з центром траверси. 

Схеми стропування представлені на рис. 4, 5 рекомендовано застосовувати для ПМТ з кон-
структивною шириною 1180 мм з використанням текстильних стропів при завантаженні/ розван-
таженні автомобільного транспорту 

Для пакетів ПМТ довжиною від 12 000 мм до 14 000 мм використовують схему стропування 
зображену на Рис. 3 і 5 з додатковими стяжними синтетичними ременями, які підтримують кон-
солі упаковки.

РОЗВАНТАЖЕННЯ ТА ПЕРЕМІЩЕННЯ ПМТ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ ЗАСОБІВ 
(РУЧНИМ СПОСОБОМ)

Ручне розвантаження (переміщення) ПМТ дозволяється при виконанні наступних умов: 
1) пакет з ПМТ акуратно розпаковується, уникаючи механічного пошкодження кожної зі сторін 

панелі;
2) розвантаження панелей здійснюється поштучно, починаючи з верхньої панелі;
3) для розвантаження використовуються гнучкі текстильні фали. За допомогою фалу послідовно 

піднімається один кінець тієї панелі, що розвантажується, на таку відстань від панелі, роз-
міщеної нижче, яка є достатньою для підтримування панелі руками за нижню металеву об-
кладку. Аналогічно виконується підйом іншого кінця панелі. Після цього фали відкидаються, 
та розвантаження (переміщення) відбувається вручну;

4) панель утримується в робочому положенні руками тільки за нижню металеву обкладку;
5) поштучне ручне розвантаження з а/м та переміщення панелей, довжиною до 6 м, проводиться 

персоналом у кількості, не менше шести чоловік. Для розвантаження (переміщення) панелей, 
довжиною від 6 до 12 м, кількість персоналу необхідно збільшити.

Категорично забороняється знімати (переміщати) панелі,
тримаючи їх за верхню — лицеву сторону!

Забороняється розвантаження методом скидання, переміщення волоком тощо.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ПМТ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

В залежності від ширини та довжини пакетів ПМТ можливе їх завантаження в автомобіль в 
один або два ряди та в один або два яруси. Пакети кріпляться до кузова текстильними стяжними 
ременями через захисні дерев’яні дошки, що встановлюються на поверхні верхніх    

   Необхідно  забезпечити  виступ  дощок  за  габарити  пакетів  мінімум
 

на 50 мм (така
 

ж
 

мінімальна
 відстань  повинна  бути  і  між  суміжними  пакетами  по  ширині ), щоб

  кання  пакетів  між  собою  та  до  бокових  стійок (бортів) автомобіля  та, пошкодження
 пакетів  та  панелей  внаслідок  їх  тертя. Крок  обв’язування  пакетів  стяжними  

 2000-4000 мм, але  не  менше  двох  на  один  пакет. Встановлення  стяжних  ременів  повинне
 бути  у  місцях  розміщення   з пінополістиролу. З метою уникнення можливих 

пошкоджень панелей в процесі транспортування, при завантаженні потрібно передбачити бокові 
захисні елементи з пінополістиролу для кожного пакету. Крок встановлення захисних елементів 
передбачити таким, що дорівнює кроку встановлення прокладок, але не менше трьох одиниць по 
стороні пакету. Схематично завантаження панелей для різних варіантів розміщення пакетів див. 
на Рис. 6, Рис. 7, Рис. 8.

Дозволяється комбінація завантаження дворядної й однорядної схеми в один чи два яруси.
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пакетів.

уникнути     тор -
відповідно,

ременями  - 

підкладок (цоколів)



max 12000 мм

max 12000 мм

2000-4000 мм

2000-4000 мм

крок обов’язувань 2000-4000 мм

крок обов’язувань 2000-4000 мм

захистні елементи з полістиролу

захистні елементи з полістиролу

текстильні стяжні ремні

текстильні стяжні ремні

дошки

дошки

min 50 мм

min 50 мм

min 50 мм

А

Б

Рисунок 6. Схема завантаження ПМТ при одноярусному розміщенні пакетів
 А - однорядне розміщення 
 Б - дворядне розміщення на закритих автомобілях

m
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м
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max 12000 мм

2000-4000 мм

крок обов’язувань 2000-4000 мм

захистні елементи з полістиролу

текстильні стяжні ремнідошки
min 50 мм

m
in

 3
0 
м
м

Б

Рисунок 7. Схема завантаження ПМТ при двоярусному розміщенні пакетів
 А - однорядне розміщення 
 Б - дворядне розміщення на закритих автомобілях

max 12000 мм

2000-4000 мм

крок обов’язувань 2000-4000 мм
захистні елементи з полістиролу

текстильні стяжні ремнідошки
min 50 мм

А
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При завантаженні панелей лише з конструктивною шириною 1180 мм (габаритна ширина па-
нелі 1197 мм) в один або два яруси:
• в один ряд (рис.6.А., рис.7.А). При завантаженні панелей необхідно враховувати дошки 
30х150х1300, що накладаються  на пакет з панелями (симетрично) для обв’язування текстильни-
ми стяжними ременями.
• в два ряди (рис.8). При завантаженні панелей необхідно враховувати дошки 30х150х2450 мм, 
що накладаються  на панелі (симетрично) для обв’язування текстильним і стяжними ременями. 
При цьому відстань між пакетами по торцях повинна бути мін. 50мм, між паралельними пакетами 
мін. 30 мм., що забезпечується захисними елементами з пінополістиролу. 

При завантаженні панелей лише з конструктивною шириною 1000 мм (габаритна ширина па-
нелі 1017 мм, 1047 та 1050 мм) в один або два яруси:
• в один ряд (рис.6.А., рис.7.А). При завантаженні панелей необхідно враховувати дошки 30х150х1150 
мм, що накладаються  на панелі (симетрично) для обв’язування текстильними стяжними ременями.
• в два ряди (рис.6.Б, рис.7.Б). При завантаженні панелей необхідно враховувати дошки 
30х150х2450 мм (або довші, але не більше ширини кузова автомобіля), що накладаються  на па-
нелі (симетрично) для обв’язування текстильними стяжними ременями. При цьому відстань між 
пакетами по торцях повинна складати мін. 50мм, між паралельними пакетами мін. 30 мм., що 
забезпечується захисними елементами з пінополістиролу. 

При комбінованому завантаженні панелей (з конструктивною шириною 1180 мм (габаритна 
ширина панелі 1197 мм) та панелей з конструктивною шириною 1000 мм (габаритна ширина пане-
лі 1017 мм, 1047 та 1050 мм) в один або два яруси:
• в один ряд (рис.6.А., рис.7.А). Спочатку завантажується панель з конструктивною шириною 
1180 мм, а на другий ярус — панель з конструктивною шириною 1000 мм. При завантаженні пане-
лей необхідно враховувати дошки 30х150х1300 мм, що накладаються  на панелі (симетрично) для 
обв’язування текстильними стяжними ременями.

max 12000 мм

2000-4000 мм

крок обов’язувань 2000-4000 мм

захистні елементи з полістиролу

текстильні стяжні ремнідошки
min 50 мм

Рисунок 8. Схема завантаження ПМТ при дворядному розміщенні пакетів з корисною шириною 1180 мм
на відкритій платформі автомобіля
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• в два ряди (рис.6.Б, рис.7.Б). При завантаженні панелей необхідно враховувати дошки 
30х150х2450, що накладаються  на панелі (симетрично) для обв’язування текстильними стяжни-
ми ременями. При цьому відстані між пакетами по торцях повинна складати мін.50мм, між пара-
лельними пакетами мін. 30 мм., що забезпечується захисними елементами з пінополістиролу. 

ЗБЕРІГАННЯ ПАНЕЛЕЙ

Найкращим варіантом монтажу ПМТ є відсутність етапу зберігання (монтаж «з коліс» про-
тягом робочого дня). В цьому випадку рекомендується розміщувати пакети з панелями в місцях 
найменшого руху техніки і людей, щоб уникнути можливого механічного пошкодження панелей. 

Якщо етапу зберігання уникнути неможливо, то для зберігання передбачити закритий венти-
льований склад. При зберіганні панелей на складі необхідно:
1. Забезпечити розміщення панелей на вивірених дерев’яних підкладках.
2. Зберігати панелі з улаштуванням прокладок між суміжними панелями в пакеті.
3. Якщо термін зберігання панелей на складі перевищує гарантійний термін зберігання — 1 мі-
сяць, рекомендується оглянути панелі, видалити захисну плівку і відновити розташування пане-
лей з прокладками в пакеті. 
4. Уникати забруднення або пошкодження пакування.
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ВАЖЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО МОНТАЖУ ПМТ 

Монтаж панелей дозволяється виконувати тільки суб’єктам господарювання, що мають лі-
цензії на право здійснення будівельної діяльності. 

При монтажі необхідно використовувати виключно комплектуючі (герметики, кріплення, 
ущільнювачі та ін.) рекомендовані виробником та придбані в компанії «ТПК»

Монтаж панелей з дефектами не допускається.
Кріплення панелей до несучих конструкцій, кріплення комплектуючих елементів, герметиза-

ція стиків панелей між собою тощо слід виконувати у відповідності з проектними рішеннями.
Свердління отворів в панелях під час встановлення елементів кріплення повинно проводити-

ся з використанням сертифікованого інструменту. Осі отворів повинні бути перпендикулярні до 
площини панелей.

Всі комплектуючі елементи, які передбачено для горизонтальних та вертикальних стиків па-
нелей, мають бути оснащені герметиками для виключення потрапляння вологи всередину стику. 
Герметики слід вкладати до встановлення панелей.

Металеві обкладки панелей захищені від пошкодження та забруднення в процесі транспорту-
вання та монтажу захисною плівкою. При проведенні будівельно-монтажних робіт по влаштуванню 
ПМТ без використання етапу зберігання, або за умови їх зберігання до 1 місяця рекомендується:
• зняти захисну плівку з повздовжніх кромок (замків) панелей, що монтуються, та в місцях крі-
плення до несучої конструкції (місця вкручування шурупів) перед монтажем;
• зняти захисну плівку з лицевої і зворотної сторони ПМТ після монтажу.
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Якщо будівельно-монтажні роботи по влаштуванню ПМТ проводяться після зберігання їх в 
закритому вентильованому складі більше 1 місяця (в такому випадку панелі зберігаються без за-
хисної плівки) рекомендується:
• Організувати процес  відвантаження панелей зі складу до місця монтажу вручну або механізова-
ним засобом так, щоб уникнути забруднення та пошкодження панелей.
• Організувати розміщення панелей, які потрібні для монтажу, на будівельному майданчику в 
місцях найменшого руху техніки і людей, щоб уникнути можливого механічного пошкодження 
панелей. Кількість панелей в цих місцях передбачити таку, щоб на кінець робочої зміни на них не 
залишилось жодної панелі. 

Не допускається:
1. Здійснювати різання панелей під час монтажу газополуменевим різаками та інструментами з 
абразивним ріжучим елементом (пилка, болгарка тощо).
2. Наносити удари по панелях під час монтажу, встановлення кріплення, герметизації стиків та 
примикань.
3. Здійснювати кріплення до панелей драбин, промислових дротів, технологічного обладнання та 
арматури.
4. Використовувати для очищення та миття поверхні панелей пісок, луги та інші речовини, які 
можуть пошкодити захисні покриття металевих листів.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Порушення будь-якого з пунктів даних рекомендацій веде до зменшення
терміну служби товару та знімає з виробника зобов’язання по гарантії.
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