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Depozitare - Fitinguri injectate şi electrofuziune PEHD 
 

Denumire produse: Fitinguri din PEHD electrofuziune şi injectate produse de către Georg Fischer 

Piping Systems (Switzerland) Ltd. în gama de diametre d20 – d1000mm, cu presiuni nominale 

pâna la PN10 bar gaz şi PN16 bar apă. 
 

 Modul de livrare: fitingurile produse şi livrate de către Georg Fischer Piping Systems sunt 

împachetate individual în pungi din PE şi suplimentar în cutii de carton pentru a fi protejate de 

radiaţiile UV şi contaminare cu diverse substanţe. Nu este permisă scoaterea produsului din 

ambalajul individual decât imediat înaintea utilizării acestuia, pentru a prevenii eventuale 

depuneri de grăsimi şi / sau impuritati pe zona de sudură; 

 Depozitare si Transport: fitingurile trebuie intotdeauna incărcate şi descărcate cu o deosebită 

atenţie, pentru a se evita lovirea amabalajelor fitingurilor şi implicit afectarea calităţii fitingurilor. 

Fitingurile trebuie să fie depozitate pe suprafeţe plane, lipsite de materiale dure (cum ar fi 

pietrele), fără colţuri ascuţite sau muchii tăioase. 

Incăperile folosite pentru depozitarea fitingurilor trebuie să corespundă reglementărilor de 

protecţie contra incendiilor a clădirilor, iar instalaţiile electrice trebuie să fie conforme cu 

reglementările în vigoare. 

Fitingurile trebuie să fie depozitate şi transportate astfel încât să se evite contaminarea 

fitingurilor cu pământ, noroi, nisip, pietre, apă, uleiuri, produse chimice, solventi, alte lichide, 

excremente de animale. 

Influenţa condiţiilor atmosferice deosebite (soare, vânt, ploaie, ninsoare, praf excesiv, 

inundaţii, etc.) asupra zonei de depozitarea a fitingurilor trebuie redusă la minim. Astfel 

fitingurile protejate de acţiunea directă a razelor solare, şi păstrate în condiţiile descrise mai 

sus, în ambalajele individuale originale, nedesfăcute, pot fi depozitate până la 10 ani, în 

cazul în care temperatura ambiantă nu depaşeşte 50ºC, pe toată durata de depozitare, fara sa 

isi modifice proprietatile fizico-chimice. Durata de depozitare se consideră de la data de 

producţie; 

 Punerea în operă: fitingurile produse de către Georg Fischer, depozitate conform descrierii 

anterioare, pot fi montate respectând instrucţiunile de instalare specifice aferente fiecărui tip 

(ex: raşchetare, degresare, fixare, etc.). 
 

Este responsabilitatea utilizatorului, în timpul manipulării, stocării şi punerii în operă a produselor 

livrate de către noi, de a cunoaşte, respecta şi aplica cerinţele legislative, regulamentare şi 

administrative în vigoare cu privire la protecţia muncitorilor, populaţiei şi mediului. 
 

NOTĂ: 

Produsele mai sus menţionate au o durată de viaţă de 50 ani şi o perioadă de garanţie de 5 ani de 

la data fabricaţiei în condiţii de depozitare, punere în operă şi exploatare conform normelor 

specifice aferente. Producătorul nu răspunde pentru transportul produselor cu mijloace improprii, 

manipulare, depozitare şi instalare defectuoasă.  
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