
Makaraların İstiflenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
• Kaynak Teli Makaraları, tekli olarak istiflenir, 
• Makaralar üst üste en fazla 8 paket gelecek şekilde istiflenmelidir.  
 Gerektiğinde depoda veya sevk esnasında streç naylon ile kaplanır. 
• Forklift, transpalet veya el ile taşınmalıdır. Düşmeler, darbeler ve  
 ezilmelere maruz bırakılmamalı, tozsuz ve rutubetsiz ortamda  
 depolanmalıdır. Açık kaynak tellerine insan eli kesinlikle değmemelidir.
• Teller su ve nemle temas etmemelidir. 
• Teller kullanıldıktan sonra açık bir şekilde dışarıda bırakılmamalıdır.
• Kullanımdan sonra yüzeylerinin kirlenmemesi ve dış etken kaynaklı  
 korozyonu önlemek için kendi paketlerinde ve uygun ortamda  
 saklanmalıdır.  

Paletlerin İstiflenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
• Kaynak Teli Ürün Paletleri, tekli olarak ve hiçbir şekilde üst üste  
 gelmeyecek şekilde depolanır. 
• İhracat veya iç piyasadaki sevkiyat ihtiyacı dolayısıyla iki kaynak teli  
 paleti üst üste getirilmek zorunluluğu bulunduğunda alttaki palet  
 tahta kafese alınır ve 2. palet tahta kafes üzerine konulabilir.
• Depoda veya sevk esnasında paletler palet örtüsü, naylon veya streç  
 film ile kaplanarak stoklanır. 
• Paletli ürünler açık muhafaza edilmemeli, paletlerin üzerine başka bir  
 malzeme konulmamalı, kutular taşıma sırasında atılmamalıdır.
• Paletler; üzerlerindeki paletleme tarihi göz önüne alınarak her cins ve  
 ebattaki tellerden, paletleme tarihi önce olan en önce sevk edilir.

Bütün ürünler 21±2 0C’da ve maksimum %60 Relatif Nem’de ambalajı 
bozulmamış olarak muhafaza edilmelidir.

KAYNAK TELLERİ GÜVENLİ  
SAKLAMA KOŞULLARI



Important Details for Safe Stacking of Spools
• Spools of welding wires are stacked single
• The spools should be stacked with a maximum of 8 packages on top of  
 each other. When necessary, it is covered with stretch nylon in storage  
 or during shipment.
• Wires must be transported by forklift, pallet truck or by hand. They  
 should not be exposed to falls, impacts and crushes, and should be  
 stored in a dust-free and moisture-free environment. Opened wires  
 should never be touched by human hands. Wires should not come into  
 touch with water and moisture
• Wires should not come into contact with water and moisture.
• Wires should not be left open after use.
• After use, wires should be stored in their own packages and in a  
 suitable environment in order to prevent contamination of the  
 surfaces and corrosion caused by external factors. 
Important Details for Safe Stacking of Pallets
• Pallets are stored individually and in no way overlapping.
• When two pallets have to be placed on top of each other due to the  
 need for shipment, the bottom pallet is placed in the wooden cage and  
 the second pallet can be placed on the wooden cage.
• Pallets are stocked in the warehouse or during shipment by covering  
 them with pallet cover, nylon or stretch film.
• Palletized products should not be kept open, no other material  
 should be placed on the pallets, boxes should not be thrown during  
 transportation.
• Pallets; Considering the palletization date on them, wires of all types  
 and sizes are shipped first with the first palletization date.

All products should be stored at 21±2 0C and maximum 60% Relative 
Humidity, with their packaging intact.

SAFE STORAGE CONDITIONS FOR 
WELDING WIRES 
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