
چوب پالست است، اگر چه و قبل از نصب چوب پالست خرید و نگهداری از مهمترین موضوعات پس از 
است که از ترکیبات پودر چوب و پلیمرو  آید ولی با توجه به اینکه محصولیمحصولی با دوام به حساب می

های ناشی از نگهداری و نیز باال حتما نگهداری مناسب از آن در کاهش هزینهافزودنی های دیگر تولید می شود .
کند از سوی دیگر نگهداری با حفظ ظاهر اولیه کمکی زیادی به شما می چوب پالست رفتن دوام و طول عمر 

ب پالست وچ از زییایی و ارزش قیمتی باالی این محصول از اهمیت باالیی برخوردار است.به دلیل    
عوامل مختلفی مانند شرایط محیطی که باید در هنگام نصب و تهیه به آن توجه شود و یا محل نگهداری مثال  

طول نگهداری در انبار و یا نگهداری بعد از نصب و اجرا، نحوه صحیح نگهداری تاثیر مستقیم بر بیشتر شدن 
دارد چوب پالستعمر  . 

است و به دلیل مقاومت و  فضای بیرونی ساختمان به منظور طراحی نما و محصوالت از بهترین چوب پالست 
باال در برابر شرایط سخت محیطی و درکنار زیبایی باعث محبوبیت باالی آن شده اما همانطور که گفته   پایداری

نسیت به چوب طبیعی از شرایط خاصی برای نگهداری برخوردار است.. به همین دلیل ما در  چوب پالست شد 
به کمکتان بیاید این محصول ایم تا در نگهداری بهتر مطالبی برای شما عزیزان آماده کردهدکوووود  . 

پالست نحوه نگهداری از چوب   

در انبار پالست نگهداری از چوب   

این باشد، می پالست در انبار بسیار متداول است و از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت چوب  پالست نگهداری چوب 
باید در فضای خشک و در دمای خنک نگهداری شود، فضای نگهداری حتما باید سر بسته و دارای محصول 

ر بسته بندی باید به صورت تعداد کم روی هم قرار بگیرند و حتما د پالست  سقف مناسب باشد، الوارهای چوب
بندی پالستیکی قرار داده شوند، همچنین حتما در صورت قرار گیری زیاد الوارها باید بین چند پوششی مثل بسته

های مخصوص که اصوال تیکرهای نگدارنده وزن نامیده میگویند استفاده می شوند تا از فشار زیاد الوار از تیرک
گیری شودهای باالی به الوار های زیرین جلووزن الوار . 

در برابر اعمال فشار وزن زیاد ممکن است آسیب ببیند. حتما چند ساعت قبل از استفاده و نصب از پالست چوب 
را خارج کرده و در محیط باز قرار داده تا با شرایط محیطی تتبیق پیدا کند چوب پالست بسته بندی  . 

است رعایت نکات ذیل در هنگام دپو)انبار کردن (این محصول الزامی  

گر بصورت اجر چین و یا بصورت تارو پود باشد و از قرار باید چیدمان چوب پالست ها روی همدیحتما -1

 دادن پروفیل ها بصورت یکدست روی همدیگر خوددداری گردد.

(ترجیحا به وسیله ی پالت های پالستیکی ) سانتی متر باالتر از سطح زمین  قرار داده شود 11تا11حتما باید -2  

ار کردن از مسطح بودن کف فصای انبار اطمینان حاصل نمود و از انبار کردن در فضای شیب باید قبل از انب-3

 دار خودداری نمود.

بصورت قفسه متر از سطح زمین می باشد2حداکثر ارتفاع برای چیدمان عمودی پروفیل ها روی همدیگر  -4

.بندی   

دقت شود حتما در ارتفاع یک متری قفسه و یا داربست فلزی نصب شود و ردیف دوم روی قفسه یا داربست 

متر اجتناب شود.2چیدامان شود و از قراردادن کل پروفیل ها روی هم در ارتفاع   

نیازی به کاور کردن با پالستیک نیست.یم های خشک و سرد قلدر ا -1  

دراقلیم المقدور باید از انبار کردن در محیط های مرطوب اجتناب کرد ولیکن درصورت انبار کردن در حتی  -6

باید حتما دورتا دور پروفیل ها را بوسیله ی کاور پالستکی بپوشانیم و از نفوذ هوا و رطوبت به های مرطوب 

 داخل بسته بندی کلی جلوگیری کرد.



ساعت در فضای ازاد محیط نصب قرار داد تا قبل 24از نصب حداقل  لپروفیل ها ی چوب پالست را باید قب-7

سازگاری یابند .از نصب با شرایط  اب و هوایی منطقه ی نصب   


