STOGO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA

REIKIA PATEIKTI ADRESU TECHNICAL@TECHNONICOL.EU KIEKVIENAIS METAIS.
BENDROSIOS REKOMENDACIJOS
1. Toliau pateikiama informacija skirta padėti pastato savininkams nustatyti reguliaraus stogo tikrinimo ir techninės
priežiūros procedūrą. Savininkas turi užtikrinti tinkamus stogo techninės priežiūros darbus, nedelsiant aptikti ir ištaisyti
nedidelius defektus, kad būtų išvengta didelių stogo dangos, pakloto, pastato ir patalpų pažeidimų.
2. Stogus reikia tikrinti ne rečiau nei du kartus per metus: pavasarį ir rudenį. Be to, stogus reikia tikrinti po atšiaurių oro
sąlygų (stipraus vėjo, krušos, ilgo lietaus), prieš ir po stogo įrangos, parapetų, kaminų techninės priežiūros ar remonto
ir kitais atvejais, kai stogas keičiamas arba galėjo būti pažeistas.
3. Ant stogo leidžiama dirbti tik įgaliotiems darbuotojams, kurie žino ir vadovaujasi darbų aukštyje instrukcija.
4. Neleiskite vaikščioti ant stogo labai karštu arba labai šaltu oru.
5. Savininkai turi saugoti visus darbų įrašus, brėžinius ir specifikacijas, nes jų gali prireikti ateityje. Nuotraukos yra
privalomos (kiekviena nuotrauka turi būti su patikrinimo data ir aprašymu, kas joje pavaizduota). Stogo techninės
priežiūros ataskaitas reikia siųsti elektroninio pašto adresu technical@technonicol.eu su nurodytu Garantijos numeriu,
kuris bus priskirtas Garantijos registravimo metu.

Data:
Patikrinta:

Pateikite nuorodas čia:

STOGO PLANAS (paruoškite stogo planą, kuriame atvaizduotas visos nustatytos problemos, atkreipkite dėmesį į visus
pakeitimus ar papildymus)
STOGO PLANO
SUTARTINIAI ŽENKLAI
Stogo drenažas
Kaminas
Ventiliatorius
Stoglangis
AC

Oro
kondicionierius

EJ

Plėtimosi jungtis

FW

Ugniasienės

SD

Nuolydžio kryptis
Ventiliacijos
vamzdis
Kiti:
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BENDROSIOS SĄLYGOS
Bendrieji stogo reikalavimai:
Ar matyti vandens nuotėkio dėl pažeidimo požymių?
(Nurodykite vietą ir apimtį)

Ar juda pastatas arba statinio konstrukcija?
Ar deformuotas paklotas?
Ar buvo atliekami kokie nors pakeitimai / papildymai?
Ar buvo keičiama pastato paskirtis?
Pastabos:

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI
Gera būklė

Reikalinga techninė priežiūra

Netaikytina

1. Parapetų apskardinimas
2.Dangos sujungimas su vertikaliu paviršium
3. Deformacinė siūlė
4. Viršutinių aukštų lubų apžiūra
5. Hidroizoliacinės dangos siūlės
6. Stogo latakas
7. Stoglangiai
8. Stogo dangos plotai be pabarsto
9. Ventiliacijos angos
10. Dūmtraukis
11. Įlajos
12. Įrengimų atramos
13. Šiukšlės
14. Kita

STOGO PAVIRŠIAUS ĮVERTINIMAS
Taip
Ar matyti pūslių, plyšių, įlinkių ar pradūrimų?
Ar matyti nepadengtų vietų arba vietų, kur labai trūksta apsauginio pabarsto?
Ar matyti vietų, kuriose kaupiasi vanduo?
Ar matyti nuosėdų likučių arba užteršimo pašalinėmis medžiagomis požymių?
Ar matyti vaikščiojimo arba fizinio pažeidimo požymių?
Ar matyti sušlapusios izoliacijos požymių?
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