
 

 

 
 

Használati-kezelési útmutató 

Állványpalló 
Az építési termék gyártója: 

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt. 

              H-4623 Tuzsér, külterület 

              Cg: 15-10-040345 
 

Állványpalló 
 
A termék rendeltetési célja: Építőipar, állványzatok többször felhasználható járófelülete. 
Anyaga: lucfenyő 
Gyártás időpontja: lásd a teljesítménynyilatkozaton.  
Műszaki adatok. Vonatkozó szabvány: MSZ 13.011/2:1976 
Méretek: 

- vastagság 50 +-2mm 
- szélesség 150, 170, 180, 190 és 200, 250 mm ill. e felett (- megrendelésre) (keskeny 14-16 cm, normál 17-

25 cm, széles 26-32 cm) 
- hosszúság 2-3-4-6 m 

Nedvesség tartalom: 18±2% vagy légszáraz 
Felületi megjelenés: fűrészelt felületek végvasalással vagy anélkül, beütött fém azonosító címkével (ERDÉRT és 
sorszám jelöléssel) 
 
Szavatossági idő: A ptk. vonatkozó rendelkezése alapján 2 év. A szavatossági igény érvényesítéséhez kérjük a 
vásárlást igazoló számla vagy fizetési bizonylat bemutatását. Esetleges panaszával kérjük írásban forduljon az 
eladóhoz, a hiba pontos leírásával.  
A Szavatosság vonatkozik: 

 az Ön által megvásárolt termék szabvány szerinti megfelelőségére, 

 a teljesítménynyilatkozatban rögzített termékjellemzőkre. 
A szavatossági igény nem érvényesíthető: 

- nem a leírt felhasználási területre történő felhasználás esetén, 
- szakszerűtlen tárolásból eredő és beépítési hibákra, 
- az időszakos felülvizsgálat elmulasztásából eredő meghibásodásokra. 

 
Tárolás: A faipari terméket alátéteken, a rakat tetejét vízhatlanul letakarva úgy szabad tárolni, hogy azok 
megfelelően szellőzzenek, és ne vetemedjenek. 
 
Figyelem: Az útmutatónk kizárólag TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, az állványszerelést és beépítést megfelelő 
felkészültséggel rendelkező SZAKEMBER végezze, az építmény szerkezetének és az építés technológiájának 
ismeretében.  

A termék használatánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a fa természetes változásából eredően 
felületi és szerkezeti változások keletkezhetnek az időjárás (nap, szél, csapadék, páratartalom, hőmérséklet 
stb.) hatására. 
 



 

 

Időszakos felülvizsgálatok: A vonatkozó rendelet szerint minden egyes használatba vétel előtt 
szemrevételezéssel és próbaterheléssel kell megvizsgálni az állványpallót. A próbaterhelést a palló 
felületén egyenletesen elosztott 150 N dinamikus (fel-le mozgó) terheléssel, kell vizsgálni. 
Minden állványszerelés előtt meg kell arról győződni, hogy a felhasznált darab, törés és sérülés mentes. 
 
 
A szakszerű felhasználásért a beépítőt terheli a felelősség! 
 
FONTOS: 
A fenti útmutatás általános javaslatokat tartalmaz. Nem helyettesíti a szerkezeti és kivitelezési tervezést. 
Minden esetben ellenőrizni kell, hogy a tudnivalók megfelelnek a helyi építési szabályozásnak és előírásoknak 
 
Figyelem:  
Az útmutatóban rögzített környezeti és használati körülményektől eltérni nem szabad, az ebből eredő elváltozások és 
károsodások keletkezése esetén szavatossági kötelezettségünk megszűnik.  
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