
Modtagelse og kontrol
Det påhviler modtageren af leverancen at kontrol
lere, at de modtagne varer er i overensstemmelse 
med den bestilte ordre, og at varerne er uden skader. 
Uoverensstemmelser skal skriftligt anføres på følge
sedlen ved modtagelsen af varen. Kopi heraf afleveres 
til chaufføren. Reklamation over eventuelle mangler 
skal fremsættes skriftlig inden 8 dage efter mod
tagelse af varen.

Transport og opbevaring af DS lysplader
DS lysplader leveres i forsvarlig emballage, der yder 
støtte i pladernes fulde længde. Ved anden transport, 
f.eks. til byggeplads, skal pladerne fortsat transporte
res fuldt understøttede og overdækket.

Lagring og emballering
For at sikre stabil oplagring, skal DS lysplader place
res på et plant underlag, understøttet i tilstrækkelig 
grad af strøer – evt. med lægter oven på strøerne. 
DS lysplader skal lagres på strøer, så der bliver fald i 

længderetningen, således evt. vand eller kondens kan 
løbe af pladerne. Dvs. at der skal være strøer under 
alle emballagebrædder. Hvis der stables flere bundter 
oven på hinanden, skal de mellemliggende afstands
strøer ligeledes placeres ud for emballagebrædderne.

Lysplader, må ikke lagres for længe og aldrig i direkte 
sollys.
Pladerne skal altid lagres afdækket og beskyttet mod 
regn, smuds og sol. Fabriksemballagen skal åbnes 
i enderne. Ved udendørs opbevaring skal pladerne 
tildækkes med regnsikker, ikke farve afgivende afdæk
ning, der er stormsikker og udlagt således, at luften 
kan cirkulere frit rundt om pladerne. 

Kontroller pladerne med jævne mellemrum.

Håndtering
Brug altid egnet løftegrej, når pladebundter skal 
hånd teres. Ved pladelængder på mindre end 3,00 m 
kan der f.eks. anvendes truck eller pallegaffel.

Håndteringsvejledning lysplader · April 2020 · 1

Håndteringsvejledning
DS Lysplader

http://www.ds-staalprofil.dk


Vær meget opmærksom på, at truck eller palle gaffel 
ikke beskadiger pladerne, når disse føres ind imellem 
pladebundterne. Ved pladelængder over 3,00 m er 
f.eks. brede lærredsstropper og løfteåg bedst egnet 
som løftegrej.

DS Stålprofil passer på miljøet
DS Stålprofil anvender og producerer ikke produkter, 
der forurener eller belaster det miljø, hvori de skal 
anvendes.

Alle produkter og bygningsdele kan bortskaffes, de
strueres eller genanvendes under miljømæssigt fuldt 
forsvarlige forhold.

DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarlige kemika
lier, hvis arbejdet på fornuftig vis lader sig udføre ved 
brug af ikke sundhedsfarlige kemikalier.

Få mere at vide...
DS Stålprofil er en udadvendt og imødekommende 
virksomhed, der er klar til at blive inddraget helt fra 
starten af et projekt. På vores website er der yderlige
re infor mationer om de områder, vi arbejder inden for.

Der er bl.a. eksempler på inspirerende byggeri udført 
med vore produkter samt produktdata og uddybende 
information om håndtering, udførelse og vedligehol
delse af beklædninger med DS stålplader.

HUSK:
Læs altid montagevejledningen,

yderliger info på ds-staalprofil.dk

Montagedetalje for DS lysplader
Husk at forbore lyspladen. Bor til PVC lysplader skal 
altid være slebet spids 6070°, så det borer og ikke 
presses igennem. Desuden skal boret være 4 mm 
større end skruen.

DS Trapez, DS Sinus og DS Pandeplade 
1. DS Trapez, DS Sinus og DS Pandeplade. 2. DS 
Sigma. 3. PVC lysplade. 4. DS Tætningsbånd, hvid 
3×9 mm (side og endeoverlæg). 5. Bæreprofil. 6. DS 
selvborende skrue.

DS Markant 
1. DS Markant. 2. DS Lysplade. 3. DS Tætningsbånd, 
hvid 3×9 mm (side og endeoverlæg). 4. DS selv
borende skrue.

Lysmål
150

50

150

3

5

43

6
1

2
5

4

30 mm

150 mm

Lysmål

4
3

2

4
5

1
3

30 mm

150 mm

Lysmål

3
1

4
5

2

3
4

Håndteringsvejledning lysplader · April 2020 · 2

DS Classic
1. DS Classic. 2. DS Lysplade. 3. DS Tætningsbånd, 
hvid 3×9 mm (side og endeoverlæg). 4. DS selv
borende skrue.
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