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1 Pop
pis produ
uktu a dod
dávky briiket REKO
ORD ze Schwarze
S
e Pumpe
1.1 Z
Základní in
nformace
e
1.1.1 V
Výroba
Hnědouhelné brikety REKORD
R
se vy
yrábí ve zpraccovatelském závodě Schwarze Pumpe, ktterý patří společnosti
Lausitz Energie Bergba
au AG (LE-B). Brikety se lis ují z rozdrceného a vysušeného surovéhho hnědého uh
hlí bez
h látek.
jakýchkoliv pojiv či jinýcch přídavných

1.1.2 Z
Značka a označen
ní zboží
Hnědouhelné brikety z lužického rev
víru se prodáva
ají pod značko
ou REKORD, která má zárooveň i funkci ochranné
o
Brikety jsou ozznačeny písm
menem „L“ a ná
ápisem „REKO
ORD“. Písmen
no „L“ nad slovvem „REKORD“ je
známky. B
zkratkou pro Lužici a zá
ároveň označe
ením zpracova
atelského záv
vodu Schwarze
e Pumpe. Prooduktová řada V 52 je
označena
a pouze písme
enem „L“.

1.2 P
Produktov
vá kvalita
1.2.1 Z
Základní informac
ce
Brikety REKORD ze zá
ávodu Schwarrze Pumpe spllňují požadavk
ky německého
o zákona na oochranu před imisemi
(1. BImScchV.). Kvalita výrobků se sle
eduje a prověřřuje akreditovanou laborato
oří. Následujíccí přehled inforrmuje
o nejdůležžitějších param
metrech vyplý
ývajících z ana
alýz.
Parametrry briket v ok
kamžiku expe
edice (dlouho
odobé průměrrné hodnoty získané
z
na záákladě analýz
z):
výhřevnost
19 MJ/kg (o
odpovídá 5,3 kWh/kg, resp. 4 539 kcal/kgg)
opele
4,5 %
obsah po
0,6 %
obsah sírry
obsah vody
19,0 %
Hnědouhelné brikety jssou přírodním produktem. Z toho vyplývá,, že se z nich může i pozděj
ěji odpařovat voda. Při
ním transportu
u a skladování v souladu s u
uvedenými po
ožadavky (dle dokumentu Jaakostní a bezp
pečnostní
standardn
předpisy)) může dojít k odpařování vo
ody max. v ob
bjemu 1,5 %. U volně ložené
ého zboží to m
může mít za ná
ásledek
váhové odchylky. V přřípadě nespráv
vného transpo
ortu či skladov
vání může odp
paření přesáhnnout 1,5 %.
aci baleného zboží
z
se vychází z hmotnossti odvozené od
o počtu dodaných kusů.
Při faktura
Další vlasstnosti briket se
s odvíjejí od velikosti
v
a tvarru konkrétního
o sortimentu. Příslušné
P
paraametry uvádím
me níže.

1.2.2 V
Vyráběný
ý sortime
ent
1.2.2.1
1 Volně lo
ožené brik
kety
1.2.2.1.1 Šestico
oulové brrikety G 1
156
ným typem, kd
dy se z jednoh
ho lisovaného bloku vyrábí ddvě samostatn
né brikety.
Šesticoulové brikety G 156 jsou jedin
ená, že v poro
ovnání se čtyřc
coulovými brikketami nemají žádné lomové hrany. Sortim
ment se hodí do
To zname
středně vvelkých a většíích topenišť a k jeho výhodá
ám patří přede
evším dlouhé hoření a uchoování žáru.
e lisují s ostrým
mi hranami a mají
m dobrý vzh
hled. Poničení hran při nakládce a transpportu se toleruje.
Brikety se
Maximáln
ní podíl odpaře
ené vody a pra
achu nepřekra
ačuje u přímýc
ch dodávek 5 %. Při šetrné nakládce v zá
ávodu
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e Pumpe může
e dosahovat podíl
p
zlomků m
maximálně 3 %.
% Při každé překládce se ppodíl zlomků a prachu
Schwarze
zvyšuje.
Speciálníí jakostní znakky:
odolnost proti tlaku
šířka brikety
délka brikkety
výška brikkety
kazovost
(viz bod 1. 3. 2)

průměrné h
hodnoty
12 MPa - 1
18 MPa
47 mm
41 mm – 4
154 mm – 158 mm
67 mm
59 mm – 6
max. 4 %

číslo zbožží
EAN

513
10019
402074881

1.2.2.1.2 Čtyřco
oulové briikety H 10
05
V případě
ě čtyřcoulovýcch briket H 105
5 se z jednoho
o lisovaného bloku
b
vyrábějí tři brikety (jeddna vlevo, druhá
uprostřed
d a třetí vpravo
o). Po vylisová
ání bloku se na
aštípnou hran
ny, a tak vznikn
nou tři brikety s lomovými hranami.
h
Čtyřcoulo
ové brikety se hodí i do malý
ých topenišť. D
Díky své velikosti a lomovým
m plochám see tento sortime
ent
vyznačuje
e dobrými záp
palnými vlastno
ostmi.
e lisují s ostrým
mi hranami a mají
m dobrý vzh
hled. Poničení hran při nakládce a transpportu se toleruje.
Brikety se
Maximáln
ní podíl odpaře
ené vody a pra
achu nepřekra
ačuje u přímýc
ch dodávek 5 %. Při šetrné nakládce v zá
ávodu
Schwarze
e Pumpe může
e dosahovat podíl
p
zlomků m
maximálně 3 %.
% Při každé překládce se ppodíl zlomků a prachu
zvyšuje.
Speciálníí jakostní znakky:
odolnost proti tlaku
šířka brikety
délka brikkety
výška brikkety
kazovost (viz bod 1. 3. 2)

průměrné h
hodnoty
12 MPa - 1
18 MPa
46 mm
40 mm – 4
100 mm – 110 mm
76 mm
70 mm – 7
max. 4 %

číslo zbožží
EAN

551
402074891
10016

1.2.2.1.3 Dvouc
coulové brikety V 5
52
V případě
ě dvoucoulovýých briket V 52
2 se z jednoho
o lisovaného bloku
b
vyrábí še
est briket. Po vvylisování bloku se
naštípnou
u hrany, a tak vznikne šest briket s lomovvými hranami. Čtyřcoulové brikety
b
se hod í i do malých topenišť.
t
Díky své velikosti a lom
movým plochám se tento so rtiment vyznačuje dobrými vlastnostmi
v
přři zatápění i ho
oření.
Protože sse dobře nasypávají, resp. „kutálí“, využívvá se jich hlavně v automatických topnýchh systémech.
e lisují s ostrým
mi hranami a mají
m dobrý vzh
hled. Poničení hran při nakládce a transpportu se toleruje.
Brikety se
Maximáln
ní podíl odpaře
ené vody a pra
achu nepřekra
ačuje u přímýc
ch dodávek 5 %. Při každé ppřekládce nav
víc se
podíl pracchu zvyšuje.
Speciálníí jakostní znakky:
odolnost proti tlaku

průměrné h
hodnoty
11 MPa - 1
16 MPa
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šířka brikety
délka brikkety
výška brikkety
kazovost (viz bod 1. 3. 2)

36 mm – 4
44 mm
50 mm – 5
54 mm
64 mm
58 mm – 6
max. 10 %

číslo zbožží
EAN

571
10010
402074811

1.2.2.1.4 Sedmicoulové brikety v
ve svazku
u GB 182
Sedmicou
ulové brikety GB
G 182 se vyrrábějí pro prod
dej v podobě baleného
b
zbož
ží. Z technologgických důvod
dů při
balení se může objevit tento formát i v podobě vol ně ložených briket.
b
Sortime
ent se hodí do větších topen
nišť a
hodám patří především
p
dlou
uhé hoření a u
uchování žáru.
k jeho výh
ádce a transpo
ortu se toleruje
e. Maximální podíl
p
odpařené
é vody a prachhu nepřekraču
uje u
Poničení hran při naklá
dodávek 5 %. Podíl zlomků může dosaho
ovat v okamžik
ku expedice až
ž 30 %. Při kaaždé překládce
e se podíl
přímých d
zlomků a prachu zvyšu
uje.
Speciálníí jakostní znakky:
odolnost proti tlaku
šířka brikety
délka brikkety
výška brikkety

průměrné h
hodnoty
12 MPa - 1
18 MPa
54 mm
42 mm – 5
180 mm – 184 mm
62 mm
55 mm – 6

1.2.2.1.5 Briketo
ový mix (2. jakost))
Mix se mů
ůže skládat ze
e všech druhů briket, které sse z různých důvodů
d
neprodávají jako 1. jakost. Protož
že se
nejedná o první jakost, může být kva
alita zboží toho
oto sortimentu
u nižší.
Na tyto brrikety se proto
o vztahují jen základní
z
inform
mace o produktových vlastn
nostech (viz bood 1. 2. 1).
Maximáln
ní podíl prachu
u je 10 %.

1.2.2.2
2 Balené zboží
z
Balené zb
boží obsahuje
e zásadně brik
kety formátu G
GB 182, které se
s po vylisová
ání různým způůsobem balí.
Sedmicou
ulové brikety G 182 jsou jed
diným typem, kkdy se každá briketa vyrábíí samostatně. To znamená, že
v porovná
ání se čtyřcoulovými briketa
ami nemají žád
dné lomové hrrany. Tyto brik
kety se hodí doo větších tope
enišť a
krbů. Vyzznačují se zejm
ména tím, že dlouho
d
hoří a d
drží žár.
Brikety se
e lisují s ostrým
mi hranami a mají
m dobrý vzh
hled.
Speciálníí jakostní znakky:
odolnost proti tlaku
šířka brikety
délka brikkety
výška brikkety

průměrné h
hodnoty
12 MPa - 1
18 MPa
54 mm
42 mm – 5
180 mm – 184 mm
62 mm
55 mm – 6

boží se exped
duje na plochých normovanýých europaletá
ách o rozměre
ech 800 x 1 2000 mm či půlpaletách
Balené zb
o rozměre
ech 600 x 800
0 mm. Při přep
pravě se nesm
mí zapomenout, že uvedená prodejní hmootnost (celní hmotnost)
jedné palety baleného zboží odpovíd
dá minimální h
hmotnosti. Pře
epravní hmotnost je tedy souučet skutečné
é
ety. Výsledek je v každém případě
p
vyšší než uváděná prodejní hmotnost.
hmotnostti zboží a váhyy samotné pale
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1.2.2.2.1 Brikety
y REKOR
RD ve sva
azcích po 25 kg
Způsob b
balení
Počet brikket ve svazku
Výška pa
alety
ety
Šířka pale
Délka pallety:
Čistá hmo
otnost / přepra
avní hmotnostt:
Stohovate
elnost:
Číslo výro
obku
EAN:

páskování, 40 svazků po
o 25 kg
cca 44 kusů
ů (brikety GB 182)
cca 1 060 m
mm včetně palety
max. 900 m
mm (přesah)
cca 1 200 m
mm (bez přesa
ahu)
1 000 kg / ccca 1 070 kg
max. 4 vrstvvy
515
402074841 0011

1.2.2.2.2 Brikety
y REKOR
RD ve fóliii po 10 kg
g
Způsob b
balení
Počet brikket v každé fó
ólii
Výška pa
alety
ety
Šířka pale
Délka pallety:
Čistá hmo
otnost / přepra
avní hmotnostt:
Stohovate
elnost:
Číslo výro
obku
EAN:

fólie, 90 ballení po 10 kg
cca 18 kusů
ů (brikety GB 182)
cca 1 220 m
mm včetně palety
cca 800 mm
m (bez přesah
hu)
cca 1 200 m
mm (bez přesa
ahu)
900 kg / cca
a 965 kg
max. 4 vrstvvy
518
402074861 0015

1.2.2.2.3 Brikety
y REKOR
RD ve fóliii po 10 kg
g na půlpaletách
Způsob b
balení
Počet brikket v každé fó
ólii
Výška pa
alety
Šířka pale
ety
Délka pallety:
Čistá hmo
otnost / přepra
avní hmotnostt:
Stohovate
elnost:
Číslo výro
obku
EAN:

fólie, 40 ballení po 10 kg
cca 18 kusů
ů (brikety GB 182)
cca 1 090 m
mm včetně palety
cca 600 mm
m (bez přesah
hu)
cca 800 mm
m (bez přesah
hu)
400 kg/ cca
a 430 kg
max. 2 vrstvvy
578
402074861 0015

1.2.2.2.4 Brikety
y REKOR
RD v papírrovém ba
alení po 10 kg
balení
Způsob b
Počet brikket v tašce
Výška pa
alety
ety
Šířka pale
Délka pallety:
Čistá hmo
otnost / přepra
avní hmotnostt:
Stohovate
elnost:
Číslo výro
obku
EAN:

papírová ta
aška, 90 balení po 10 kg
ů (brikety GB 182)
cca 18 kusů
cca 1 270 m
mm včetně palety
cca 800 mm
m (bez přesah
hu)
cca 1 200 m
mm (bez přesa
ahu)
900 kg / cca
a 965 kg
max. 4 vrstvvy
536 zafóliovvaná paleta / 516
5 nezafóliov
vaná paleta
402047851 0025
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1.2.2.2.5 Brikety
y REKOR
RD v papírrovém ba
alení po 10 kg na p
půlpaletách
Způsob b
balení
Počet brikket v tašce
Výška pa
alety
ety
Šířka pale
Délka pallety:
Čistá hmo
otnost / přepra
avní hmotnostt:
Stohovate
elnost:
Číslo výro
obku
EAN:

papírová ta
aška, 45 balení po 10 kg
cca 18 kusů
ů (brikety GB 182)
cca 1 090 m
mm včetně palety
cca 650 mm
m (s přesahem
m)
cca 800 mm
m (bez přesah
hu)
450 kg / cca
a 480 kg
max. 2 vrstvvy
546 L
402074851 0025

1.3 V
Vymezení pojmů
1.3.1 O
Oděr (uhelný prac
ch)
Oděrem čči prachem se
e rozumí odprý
ýsknuté kouskky briket či vrchní lesklé vrsttvy nebo jiné kkousky uhlí, ktteré
vzniknou při přepravě či
č logistických procesech.

1.3.2 Kazovostt
m podobu na
aštípnutých br iket, slepenýc
ch briket či chy
yb při lisování.. Podrobnosti uvádíme
Kazovostt briket může mít
níže.

1.3.2.1
1 Naštípnuté brike
ety
Naštípnutté brikety se poznají
p
podle trhlin.
t
Ty býva
ají převážně ro
ovnoběžné s lo
omem, ale moohou k němu být
b i
kolmé. Prrávě na těchto
o místech se briketa
b
může ro
ozštípnout v okamžiku,
o
kdy je namáhánaa (v rámci logis
stiky a
transportu
u). Do této sku
upiny však nepatří brikety s trhlinami způsobenými vysycháním.

1.3.2.2
2 Slepené
é brikety
Slepené b
brikety jsou brrikety, které se
e k sobě přilep
pily a samovollně se neoddě
ělí. Při mechannickém odděle
ení
dochází k poškození vrrchní vrstvy.

1.3.2.3
3 Chyby při
p lisování
Tyto chyb
by vznikají na základě příliš vysokého tlakku při lisování. Projevují se jako
j
slisovanéé plochy, které
é zasahují
ražené plochy pod úhle
em 20° až 25°. Vypadají jakko nepravideln
né lesklé ploch
hy, jež se rozbbíhají různými směry.

1.3.3

Odolnos
st proti tlaku

Tento parrametr slouží k posouzení kvality
k
briket. Č
Čím je odolnos
st vyšší:




ttím méně vzniká prachu při přepravě a přřekládce,
ttím lepší mají brikety vlastnosti pro sklado
ování,
ttím horší majíí brikety zápaln
né vlastnosti.

Tlaková o
odolnost briketty (RC) odpov
vídá maximáln
nímu tlaku, jeh
hož se dosáhne při pokusu zza pevně stan
novených
podmínekk tlakem param
metrovaným zkušebním
z
těle
esem na tlače
enou plochu (R
RC = Fmax / A =
=> dle závodn
ních
standardů
ů).
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2 Pok
kyny pro nakládku
u kamion ů při zajiš
štění vlas
stního od
dvozu
Naši smlu
uvní partneři upozorní
u
své spediční
s
firmy / jejich řidiče na následujícíí:
Podle pravidell silničního pro
ovozu zodpovíídá řidič při úč
časti na silničn
ním provozu zaa zajištění bez
zpečného
 P
p
provozu vozidlla a zajištění nákladu.
n
To zn
namená, že řid
dič je povinen náklad zajistiit dle příslušný
ých
p
právních předp
pisů tak, aby byla
b
přeprava bezpečná. V této souvislos
sti řidič dbá naa to, aby se
n
nepřekračovala přípustná ce
elková váha vo
j
oos a nakládalo se tak,
ozidla a přípustné zatížení jednotlivých
a
aby se zcela vyloučilo
v
padání briket za jízzdy.
 Ř
Řidič / spedice
e odpovídá za to, že přípusttná hmotnost celé
c
nakládky nepřekročí užžitečnou nosnost
d
daného vozidla
a. U vozidel s ohraničením nakládacího prostoru
p
(bočn
nice) nese řidičč/vlastník
zzodpovědnost za to, že násttavba na autě
ě (čela a bočnice) vydrží půs
sobení přísluššných fyzikálníích sil.
 N
Nakládku volně loženého zb
boží lze provésst jen v případ
dě, kdy je vnitřřní nakládací pprostor maxim
málně
ssuchý, vymete
ený a nevykazuje žádné zna
atelné závady..
 N
Nakládka na vozidla
v
je možná do výše, ktterá zamezuje
e pádu briket v dopravním pprovozu. V příp
padě
n
nutnosti upravví řidič rovnoměrnost nalože
eného nákladu
u. Pokud to ale
e z hlediska beezpečnosti ne
estačí, tak
sse část nalože
eného zboží z auta opět ode
ebere.
 V případě briket na paletách
h provede perssonál nakládk
ku pouze v příp
padě, kdy je nnakládací pros
stor suchý
a vymetaný a nevykazuje žá
ádné znatelné
é poškození, a pokud je k dispozici dostattečné množstv
ví míst pro
u
uchycení staho
ovacích popru
uhů a pokud je
e rozložení těc
chto uchycova
acích bodů opttimální. Palety
y se
n
nakládají s ohlledem na zatíž
žení náprav vo
ozidla tak, aby
y byla mezi jednotlivými palletami zajištěn
na vazba.
N
Náklad bude zajištěn
z
protisk
kluzovými pod
dložkami, ochrranami hran (z
z tvrdého plasttu či kovu) a
u
utahovacími po
opruhy (2. 500
0dAN) (viz ob r. 1). Personá
ál nakládky má
á právo prováddět namátkové
é kontroly
zzajištění nákla
adu a přepravn
ní bezpečnost i.
 D
Do vozů s fixními bočnicemi či návěsů be
ez bočnic (nap
př. plošinových
h vozů, skříňovvých vozů a chladicích
vvozů) nebude balené zboží naloženo.
 V
Vozy s otevřen
nými návěsy či
č návěsy s po
osuvnou podlahou se akcepttují pouze při nakládce voln
ně
lo
ožených brike
et.
Zajistěte, aby přepravcci, resp. řidiči výše
v
uvedené pokyny dodrž
žovali.
stranní vazbou, protiskluzo
ovými podlož
žkami, ochranami hran a p
popruhy.
Zajištění nákladu pos
Utahovaccí popruhy a napínáky
Požadave
ek:
13 gurtů a 13 napínáků
ů
pro 13 řad
d palet
Ochrana hran
ek:
Požadave
26 ochran
n hran pro 13 řad palet
Protiskluzzové podložkyy,
např. TSS
S v roli
5000 x 25
50 mm
Požadave
ek:
2 x 8000 x 100 mm
1 x 8000 x 200 mm
2 x 2400 x 100 mm

Jakostní a bezpečnostn
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3 Pře
edpisy pro
o skladov
vání brike
et u prodejců
3.1 Z
Základní in
nformace
e
Následujíící předpisy prro skladování hnědouhelnýcch briket vychá
ázejí z našich vlastních dlouuholetých zkušeností
a zároveň
ň i z poznatků celé řady spo
otřebitelů. Spln
nění uvedenýc
ch skladovacíc
ch předpisů oddpovídá minim
málním
požadavkkům preventivní protipožárn
ní ochrany. Na
avíc je jejich do
održování předpokladem prro zajištění kva
ality
briket.

3.2 Z
Základní požadavk
p
ky na skla
adování briket
b
z po
ohledu prrotipožární
ochrany
Čerstvě v
vyrobené brik
kety vážou na
a svém povrc
chu kyslík. Vz
zniká tak tepllo, které je po
ohlcováno ok
kolním
prostředím. Pokud ne
ení teplo odvá
áděno dostattečně, docház
zí k přehřátí, což se projevví vyšší teplo
otou
u. Za nepříznivých podmín
nek – např. in
ntenzivního slunečního
s
zá
áření či deštěě – to může vé
ést
materiálu
k samovzznícení.
dého uhlí hroz
zí velké nebezzpečí vzníceníí. Proto je nezbytné zabrániit jakémukoliv výskytu
 U briket z hněd
o
otevřeného oh
hně v blízkosti skladovaného
o materiálu. Ve
V skladovacíc
ch prostorách musí také platit zákaz
kkouření.
 H
Hnědouhelné brikety se nes
smí skladovat v bezprostřed
dní blízkosti zd
drojů tepla nebbo snadno vzn
nětlivých
lá
átek.
 H
Hnědouhelné brikety skladu
ujte chladné a bez prachu.
 H
Hromada či sto
oh briket musí být vždy přísstupný ze všec
ch stran.
 N
Nestejné druhyy briket a paliv
v je nutno skla
adovat odděle
eně.
 M
Míchat brikety s jiným zbožíím na skladě je
e nepřípustné
é.
 B
Během doby skladování
s
pro
ovádějte u hně
ědouhelných briket
b
kontrolu eventuálního nárůstu teplo
oty a
vvýskytu konde
enzované vody
y.
 P
Poraďte se s příslušnou
p
pož
žární stanicí, ja
ak se dostateč
čně technicky připravit na likkvidaci případ
dného
p
požáru (přívod
d a odvod vody
y na hašení, rruční hasicí přřístroje). Dbejte na jasné bezzpečnostní zn
načení
((výstražné ced
dule typu „Zák
kaz manipulace
e s otevřeným
m ohněm a svě
ětlem“ a „Zákaaz kouření“.). Je
J třeba
u
udržovat čistottu.
 M
Musí se dodržovat zákonné předpisy.
Způsob sklado
ování hnědouh
helných briket je podrobněji specifikován dle sortimentuu:
 Z
o Sklad
dování briket REKORD ve ssvazcích po 25 kg
o Sklad
dování briket REKORD ve ffóliovém balen
ní po 10 kg
o Sklad
dování briket REKORD v pa
apírovém bale
ení po 10 kg
o Sklad
dování volně ložených
l
brike
et H 105, G 15
56, V 52 a GB 182
o Sklad
dování briketo
ového mixu

3.3 S
Skladován
ní balenýc
ch briket REKORD
D ve svaz
zcích po 2
25 kg a ve
e fólii
po 10 kg
Intenzivní sluneční záře
ení či skladování v teplém p
prostředí vede
e k vysychání briket a k souvvisejícímu sníížení jejich
kvality a u
uvolňování sta
ahovacích pás
sek.
Pro zacho
ování optimáln
ní kvality brike
et a zamezení nebezpečí po
ožáru je třeba dodržovat nížže uvedené zá
ásady.

3.3.1 Z
Základní informac
ce
 U briket REKO
ORD ve svazcích po 25 kg a briket REKO
ORD ve fóliovém balení po 110 kg je třeba při
d
dodávce zkonttrolovat teplotu
u. Skladujte p
pouze chladné a suché zbož
ží.
 A
Aby byla zajišttěna stabilita palet,
p
stohujte
e je výhradně na
n pevném po
odkladě a uplaatňujte přitom systém
s
vvazby. Výsledkkem bude ods
stupňovaný sto
oh briket.
 Z
Ze zákonných důvodů nesm
mí být u prodejjce stohovány více než čtyřii palety na sobbě. V případě půlpalet
je
e přípustné dá
ávat na sebe pouze
p
dvě půllpalety.
 D
Dbejte na to, aby
a přepravní trasy splňova
aly podmínky pro
p práci s vidllicovými zdvižžnými vozíky.
Jakostní a bezpečnostn
ní požadavky - obchod * nezávazzný překlad

straana 9/14

Při uskladňová
ání zajistěte mezi
m
jednotlivým
mi řadami palet vzduchovou
u mezeru o šíř
ířce minimálně
ě 20 cm.
 P
 M
Mezi paletami//zbožím uskladněném v jed
dné řadě zacho
ovávejte rozes
stup 5 až 10 ccm (šířka dlaně
ě), aby
b
byla zajištěna cirkulace vzdu
uchu (viz obrá
ázek č. 2 a č. 3)
3
 V
Ve skladovacím prostoru za
ajistěte vlhkostt vzduchu pok
kud možno > 60
6 %. Toho doocílíte mírným vlhčením
zzemě.
 N
Nikdy nevlhčette brikety přím
mo!
 S
Stoh musí být vždy přístupn
ný ze všech strran (z důvodu likvidace příp
padného požá ru).
 JJestliže při skla
adování prokládáte jednotlivvé vrstvy z dů
ůvodů ochrany
y zboží, používvejte k tomu ta
akový
m
materiál, kterýý nenaruší cirk
kulaci vzduchu
u mezi jednotlivými vrstvami.
 P
Pokud při konttrolách zjistíte, že jsou někte
eré palety vlhk
ké či zahřáté, vyjměte je ze stohu a uskla
adněte je
ssamostatně. Pro
P další postu
up bez prodlen
ní kontaktujte svého
s
dodava
atele či distribuučního partnera.
D
Distribuční parrtner by měl dodavateli okam
mžitě poskytnout příslušné informace.

3.3.2 S
Skladová
ání v halá
ách

5 až 10 ccm
okolo cca 1m
vlhčit podlahu
min. 20 ccm
Obr. 2
 P
Při skladováníí v halách je třeba zajistit do
obrou přirozenou cirkulaci vz
zduchu směreem zespoda na
ahoru.
 V
Vzduchové ha
aly s ventilátory
y nejsou ke skkladování příliš vhodné, protože extrémníí pohyb vzduc
chu
p
podporuje vysyychání briket. To může véstt k uvolňováníí stahovacích pásek. Následdkem toho není zboží
jiiž schopno tra
ansportu.
 V případě usklladňování v ha
alách, které jssou na straně otevřené,
o
je nutné chránit bbrikety před přímým
d
dopadem slunečních paprsk
ků (včetně och
hrany před UV
V zářením).
 M
Mělo by se vžždy preferova
at skladováníí v halách pře
ed skladováním na volném
m prostranstv
ví.

Jakostní a bezpečnostn
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3.3.3 S
Skladová
ání v exte
eriéru
Kromě po
okynů uvedenýých v bodě 3. 3. 1 je třeba d
dodržovat nás
sledující:
 V případě, že jsou
j
brikety REKORD
R
ve svvazcích po 25 kg a brikety REKORD
R
ve fóóliovém balení po 10 kg
sskladovány ve
enku, je třeba je zakrýt, a takk chránit před povětrnostním
mi vlivy (viz obbr. 3).
 P
Při přikrývání briketového
b
zb
boží se nám p
pro vytvoření mezery
m
pod plachtou osvědččilo používat dřevěné
d
p
palety (Upozorrnění: umístíte
e-li palety po ccelé ploše, mů
ůžete po nich chodit!).
c
 P
Palety nahoře i po stranách pečlivě přikryyjte plachtami, které jsou dostatečně proddyšné. Máme velmi
v
d
dobrou zkušen
nost s plachtam
mi z juty (napřř. jutová plach
hta 500 g/m2).
 JJutové plachtyy na po stranách připevní.

Obr.
O 3
Leerpalettte _ stará pale
eta
Schalbrettter… - obyčejjná prkna pro vytvoření mezzery mezi briketami a plachttou
Mit gut lufftdurchlässige
en… - komplettně zakrýt dob
bře prodyšným
mi plachtami z juty
Boden feu
ucht halten – podlahu udržu
ujte vlhkou
Wasserbe
erieselungsscchlauch – hadice s vodou na
a kropení

3.4 S
Skladován
ní briket REKORD
R
v papírov
vém bale
ení po 10 kg
Brikety REKORD v pap
pírovém balen
ní po 10 kg se skladují stejný
ým způsobem
m jako brikety R
REKORD ve svazcích
s
25 kg či b
brikety REKOR
RD 10 kg ve fó
óliovém balen í. Pro skladov
vání zde proto platí požadavvky uvedené v odstavci
3. 3. 1 a 3
3. 3. 2 (sklado
ování v halách). Při skladová
ání briket REK
KORD v papíro
ovém balení ppo 10 kg je navíc nutné
dbát na n
následující:
 B
Brikety REKOR
RD v papírové
ém balení po 1
10 kg je třeba skladovat na paletách v suuchých halách.
 P
Při vysokých venkovních
v
tep
plotách nebo e
extrémních teplotních změn
nách (období ood dubna do srpna)
s
p
platí následujíccí:
o Provvizorní skladov
vání palet s br iketami v 10kg
g papírovém balení
b
v uzavřeených dopravních
prosttředcích (napřř. před uskladn
něním) musí být
b co nejkratš
ší.
o Brike
ety se skladujíí zásadně nezzafóliované.
 V případě brike
et REKORD v papírovém b alení po 10 kg
g neplatí pokyn uvedený v bbodě 3. 3. 1 - vlhčení
v
p
podlahy. V tom
mto případě je to nepřípustn
né, protože by došlo k poško
ození papírovýých obalů.

Jakostní a bezpečnostn
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3.5 S
Skladován
ní volně lo
ožených briket G 156 / H 10
05 / V 52 / GB 182

Obr. 4
z
pož
žadovaná kvallita, dbejte pro
osím na násled
dující:
Aby se přři skladování zachovala
et z briketárny
y by neměla sl oužit nákladní auta s nástav
vbou. To je přředpokladem pro
p
 K odvozu brike
zzajištění maléh
ho podílu brike
et a zlomků.
 P
Pro zachováníí optimální kva
ality při přepra
avě nezakrýve
ejte brikety plachtou.
 P
Při uskladňová
ání zacházejte
e s briketami o
opatrně. Nesm
mí dojít k pádu briket z vyššíí výšky než 50
0 cm.
 S
Skladujte pouzze studené briikety.
 JJestliže po pře
edchozím skladovaní zboží či po předcho
ozím transportu
u zůstaly na m
místě zbytky briket nebo
p
prach, odstraň
ňte je před usk
kladněním novvého materiálu
u.
 A
Abyste zamezili snížení kvality na základě
ě povětrnostních vlivů, dopo
oručujeme sklaadovat brikety
yv
zzastřešených halách
h
s dosta
atečným větrá
áním. V případ
dě potřeby chraňte návětrnoou stranu. Hala
a by měla
b
být v ideálním případě pevnou podlahovo
ou krytinu, aby
y se zajistila čistá překládka zboží.
 V
Výše stohu ne
esmí v případě
ě volně loženýých hnědouhelných briket přřesáhnout 5 m
m.
 JJe-li nutné skla
adovat brikety
y venku, nezap
pomeňte je přikrýt jutovými plachtami, a ta
tak je chránit před
p
p
působením po
ovětrnostních vlivů.
v
 K
Kvůli nezbytné
é cirkulaci vzduchu musí býtt mezi briketami a plachtou vzduchová m
mezera alespoň
ň cca
2
20 cm. Toho docílíte
d
napříkllad tak, že me
ezi brikety a plachtu položíte
e staré dřevěnné palety (viz obr.
o 4).
 P
Přiměřené vlhččení jutových plachet (v tep
plém letním ob
bdobí několikrá
át denně) má pozitivní efektt, protože
sse tak ve stohu
u udržuje chla
ad a vlhkost vzzduchu. To po
odporuje zacho
ování kvality vvýrobků! Nikdy
y
n
nevlhčete brike
ety přímo!
 S
Skladovací míísto musí být koncipováno
k
ta
ak, aby vyskyttující voda, jak
ko např. déšť, mohla odtéka
at a
b
brikety neleželly permanentn
ně ve vodě.

3.6 S
Skladován
ní briketového mix
xu
Při sklado
ování je nutné
é dodržovat kro
omě výše uve
edeného i následující specifiické požadavkky:
 Zboží pře
ed uskladněníím prosejte.
Jakostní a bezpečnostn
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 Skladujte
e vždy odděleně od ostatnícch druhů zbož
ží.
 Provádějjte přísnější pravidelné prottipožární kontrroly.
 Maximální výška stohu
u je 2 m.

3.7 B
Briketový prach
Tento ma
ateriál není vzh
hledem k velm
mi jemnému zrrnění a vysoké
é uhelné kondenzaci téměř schopen odvá
ádět teplo.
Přehřátí sse projevuje pozvolným nárůstem teploty . Příčinou můž
že být napříkla
ad střídání inteenzivního slun
nečního
záření a d
deště. Briketovvý prach se může
m
následně
ě sám vznítit. Dbejte
D
proto na
n následující:






U
Uskladňujte po
ouze chladný briketový pracch.
M
Maximální výšška skladovaný
ých briket by n
neměla překro
očit 2 m.
S
Sortiment skla
adujte oddělen
ně (v boxech).
Z
Zajišťujte pravvidelné kontroly.
S
Skladujte minimální množstv
ví materiálu.

3.8 Likvidace požáru
Pokud do
ojde k požáru, nestříkejte na
a hromadu či sstoh briket vod
du plným proudem, ale spíšše se snažte uhasit
ohnisko p
požáru rozstřikkovaným proudem vody se smáčedlem.

4 Rek
klamační řád - brik
kety
4.1 Z
Zásady sm
mluvních vztahů
Jsou-li hn
nědouhelné brrikety REKORD promíchányy s briketami jiiných výrobců, nepřebírá sppolečnost LE-B
B ručení
za případ
dné vady.
ost Vattenfall Europe
E
Mi-ning
g neručí za škkody a sníženo
ou kvalitu, které byly způsobbeny nesprávnou
Společno
překládko
ou, skladováníím nebo logisttikou.

4.2 O
Ohlášení reklamac
r
e
Reklamacce se dělí na následující
n
skupiny:




Reklamacce kvality zbož
ží
Reklamacce hmotnosti
Ostatní reklamace

edostatky je třřeba oznámit b
bez prodlení, nejpozději v pracovní
p
den nnásledující po dnu
Veškeré rreklamace / ne
dodání. R
Reklamace se vyřizuje pomo
ocí formuláře
e pro reklama
ace (viz příloha
a). Vyplněný fo
formulář se od
dešle
společnossti LE-B emaillem (faxeingan
ng-vertrieb-ve
eredlung@leag
g. de) nebo faxem (č. faxu: +49 (0) 3564 6-92947).

ace při naklád
dce:
Reklama
el či spedice okkamžitě upozo
orní na veškerré znatelné ne
edostatky kvality. Reklamovvání musí prob
běhnout
Odběrate
ještě při n
nakládce přímo na místě. Ko
ontaktní osobo
ou pro reklam
mace je:
č místo exped
dice
nakladač či

Jakostní a bezpečnostn
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ch případech
h okamžitě infformujte spollečnost LE-B
B (zpracovatellský závod) n
na následujících
V akutníc
telefonníích číslech:
pondělí – čtvrtek:
7:00 h – 17
7:00 h
Tel. : +49 (0
0) 3564 6-9410
00
pátek:
8:00 h – 16
6:00 h
Tel. : +49 (0
0) 3564 6-9410
00
mimo pra
acovní hodiny:
Tel. : +49 (0
0) 1522-2849928
el zaručuje, že reklamované zboží bude n
nadále k dispozici a bude mo
ožné provést jjeho posouzení přímo u
Odběrate
zákazníka
a (viz bod 4. 3 - zpracování reklamací).
ečných případech stačí před
dložit reprezen
ntativní vzorek
k reklamované
ého zboží. Mnnožství vzorku
u stanoví
Ve výjime
společnosst LE-B.

4.3 Z
Zpracován
ní reklamací
Reklamacce se zamítá v případě, kdy
y není společn
nosti LE-B neb
bo jí pověřené třetí osobě um
možněno rekla
amované
zboží u zá
ákazníka proh
hlédnout.
Termíny p
prohlídek navrrhuje LE-B či touto
t
společno
ostí navržená třetí osoba na
a základě prioorit po dohodě s
odběratellem. Návštěva
a zákazníka se
e obvykle real izuje během 5 pracovních dnů
d po oznám
mení reklamace
e. Až do
vyřízení rreklamace je reklamované
r
zboží
z
možné p
prodávat pouz
ze se souhlase
em LE-B u.
z
řeší pomocí slevy (dobropis od společnosti
s
LE
E-B), pokud neení smluvně dohodnuto
d
Uznané reklamace se zásadně
jinak.
ená přímo na m
místě do formuláře "Reklam
mace", který see podepíše. O
Návrh řeššení reklamacce se zazname
reklamaci se rozhodne v souladu s ustanovením
u
b
bodu 4. 4.
ečných případech může dojít k telefonické
é dohodě. Pro
otokol určený k prohlídce zbboží u zákaznííka vyplní
Ve výjime
v tomto p
případě společčnost LE-B a společně
s
s odb
běratelem ho podepíše.
ohodnou, sepíš
še se protoko l o rozdílnosti názorů.
Jestliže sse strany nedo

4.4 U
Uznání či zamítnutí
z
í reklama
ace
Na základ
dě formuláře pro
p reklamace
e, protokolu o rrozdílnosti náz
zorů nebo jiný
ých, adekvátníích reklamačn
ních
podkladů společnost LE
E-B reklamacii odběratele u zná nebo zam
mítne.

4.5 S
Stížnosti zákazníků
z
ů
Odběrate
el je povinen bez prodlení sd
dělit společnossti LE-B všech
hny stížnosti zákazníků,
z
ať uuž se týkají jakéhokoliv
druhu či vvelikosti lužickkých briket RE
EKORD (včetn ě ústních stížností), a to e-m
mailem
(faxeinga
ang-vertrieb-ve
eredlung@leag
g. de) nebo fa
axem (č. faxu: +49 (0) 3564 6-92947). V té
této souvislostti se
odběrateli své stanovisko k dané stížnostti. Stížnosti zá
ákazníků
vyplňuje fformulář „Reklamace". Spollečnost sdělí o
se ve spo
olečnosti LE-B
B zpracovávajíí a vyhodnocujjí individuálně
ě.
e
zem
mích se směřu
ují na distribuč
ční partnery, kteří je potom sspolečně se
Stížnosti zákazníků v exportních
společnosstí LE-B obrattem vyhodnotíí a zpracují.

Jakostní a bezpečnostn
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