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Ohjeita elementtirekan purkamiseen 
 
Elementtipakkaukset lastataan rekkoihin käyttäen trukkia, jonka haarukkaväli on 4 metriä. 
Rakennustyömaalla elementit suositellaan purettavan rekasta edellä mainitulla trukilla tai muilla 
sopivilla nostolaitteilla. Jos elementtipaketin pituus on alle 6 metriä, purku voidaan tehdä esim. 
yhdellä trukilla. Paketin ollessa yli 6 metrinen, voi oman harkinnan mukaan käyttää kahta trukkia 
elementtien purkamisessa. Varmista, että rekassa on oikeat tuotteet ennen purun aloitusta.  
 
Tarkista tuotteet ennen purkua.* Jos näet ulkoisia 
kuljetusvaurioita, niin: 
 

• Ilmoita siitä kuskille 
• Ota valokuvat 
• Laita rahtikirjaan merkintä 
• Ilmoita kirjallisesti asiasta Inveco Oy:lle 

 
Elementtipakettien esimerkkipainot: 
Sandwich-uretaaniseinäelementti 120mm, pituus 6m  n. 700kg 
Sandwich-uretaanikattoelementti 160mm, pituus 12m  n. 1200kg 
Sandwich-villaseinäelementti 80mm, pituus 6m  n. 1500kg 
 
Elementtipaketeissa on kelmua sekä styroksia suojana. Pura 
elementit mahdollisimman tasaisella alustalla. Laita styroksipalat 
elementtien alle ja väliin (styroksit ovat rekassa mukana). 
 
Aloita purku tämän jälkeen. 
Aikaa purulle on varattu noin 2 tuntia rekan saapumisesta. 
Elementtien purku tapahtuu rekan sivusta.  
 
Rekat lastataan Puolassa, joten myös kuskit ovat usein puolankielisiä. Jos tulee 
kielimuuriongelmia rekkakuskin kanssa, niin soita meille selvitystilanteissa.  
 
Laita kuittaus rahtikirjaan.  
Rahtikirjan kuittaus ilman lisämerkintöjä tarkoittaa, että tuotteet ovat 
kunnossa ja aihetta reklamaatioon ei ole. Ilmoita piilevistä 
kuljetusvaurioista Inveco Oy:n yhteyshenkilölle mahdollisimman pian, 
enintään 1 viikko** purkamisen jälkeen. 
 
Jos tuotteesta tehdään reklamaatio, niin silloin tuotetta ei saa ottaa käyttöön.  
 
CMR yleissopimus, 30 artikla 
*Jos vastaanottaja ottaa tavaran vastaan tarkastamatta sen kuntoa asianmukaisesti rahdinkuljettajan kanssa tai 
toimittamatta hänelle vähenemisen, katoamisen tai vahingoittumisen yleisesti osoittavaa varaumaa viimeistään tavaraa 
luovutettaessa, milloin väheneminen, katoaminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa tai, ellei se ole täten 
havaittavissa seitsemän päivän kuluessa sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä lukuun ottamatta, katsotaan se, että 
vastaanottaja on ottanut tavarat vastaan ensisijaiseksi todisteeksi siitä, että hän on saanut ne rahtikirjan ilmoittamassa 
kunnossa. Katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta, joka ei ole ulkoisesti havaittavissa on varauma tehtävä 
kirjallisesti. 
 
**Jos vastaanottaja ja rahdinkuljettaja ovat asianmukaisesti tarkastaneet tavaran kunnon, voidaan tarkastuksessa 
todettua vastaan esittää näyttöä vain, mikäli kysymys on katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta, joka ei 
ole ulkoisesti havaittavissa, ja vastaanottaja on lähettänyt kirjallisen varauman rahdinkuljettajalle seitsemän päivän 
kuluessa tarkastuspäivästä, sunnuntai- ja yleisiä vapaapäiviä lukuun ottamatta. 
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Purkamisen jälkeen 
 
Pitkäaikaisessa säilytyksessä elementtipaketit täytyy tukea useammasta kohtaa, jotta 
paino jakautuu tasaisesti. Työmaalla tapahtuvissa elementtileikkauksissa suosittelemme 
käytettäväksi kovametalliterää. Kaikkia hiomakoneita tai muita tuotetta vahingoittavia 
laitteita on vältettävä. Asennuksen jälkeen elementin pinta tulee puhdistaa PU-vaahdosta 
ja teräspölystä. 
 
Elementtien suojakalvot suositellaan poistamaan elementtien pinnasta 30 päivää 
tuotannon jälkeen tai viimeistään 14 päivän kuluttua asennuksesta. 


