
           KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

 

ÚTMUTATÓ  

A lapok beépítése előtt ellenőrizze a felületek minőségét és simaságát, valamint az árnyalatokat 
és méreteket a különböző dobozokból származó csempék összehasonlításával. Ezenkívül 
ellenőrizni kell a csomagoláson szereplő leírások megegyezőségét: Gat - Típus, Odc - Árnyalat, 
Gr. Wym – Méretcsoport az egész megvásárolt tételben. A polírozott csempék alkalmazása nem 
ajánlott a nagy forgalmú területekre. Ha bármilyen észrevétele van a minőséggel kapcsolatban, 
kérjük, hagyja meg a csomagolást/címkét. A FENTI AJÁNLÁSOK BE NEM TARTÁSÁBÓL EREDŐ 
REKLAMÁCIÓK NEM FOGADHATÓK EL. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

A CERSANIT SA az integrált irányítási rendszer politikájában foglalt nyilatkozattal összhangban 
aktív intézkedéseket tesz a termelési és adminisztrációs folyamatok negatív környezeti 
hatásainak minimalizálása érdekében. 

 

A természeti erőforrások fenntartható használata 

- a félkész és késztermékek és az azokba beépített anyagok 
újrafelhasználása vagy újrahasznosítása.  

- újrahasznosítható csomagolóanyagok   

- környezetbarát nyersanyagok és másodlagos anyagok felhasználása a 
gyártás során 

- a technológiai víz visszavezetése a termelésbe 

 

A termék életciklusa: 

- a hulladékok szétválogatására, a nyersanyagok és a veszélyes 
hulladékok kezelésére vonatkozó eljárások kidolgozása és nyomon 
követése  

- a környezeti hatások nyomon követése a termék teljes életciklusa 
során a tervezéstől a gyártási folyamaton át az ártalmatlanításig. 

 

A CERSANIT termékek felhasználói kötelesek az elhasználódott/megrongálódott 
termékeket a hulladékról szóló, 2012.12.14-i törvény rendelkezései szerint 
ártalmatlanítani. (Törvénytár 2013. évi 21. pozíció, későbbi módosításaival) 

 

 

 

 

 



BIZTONSÁGI SZABÁLYOK 

A termék használatával kapcsolatos egészségügyi és biztonsági szempontok. 

 

Safety rules in the production process have been described in the internal 
plant procedures. 
A gyártási folyamat biztonsági szabályait az üzem belső eljárásai tartalmazzák. 

 
 

A Cersanit termékek súlya sok esetben meghaladja a 25 kg-ot (a termék 
méretétől függően). A termékek kezelése során különös gondossággal kell 
eljárni.  
A 25 kg-nál nagyobb súlyú termékeket két személynek kell vinnie. 
Ajánlott a védő tulajdonságokkal rendelkező lábbelik használata, beleértve a 
lábujjak védelmét acél orrmerevítővel. 

 

A kerámialapok vágásakor, elektromos eszközökkel végzett munka során por 
keletkezhet. Ez a por szilícium-dioxid vagy kvarc részecskéket tartalmaz, 
amelyek károsak lehetnek az egészségre. Az ilyen munkát végző személyeknek 
ajánlott a porvédő maszk viselése. 

 

A kerámialapok elektromos berendezésekkel történő vágásával járó munkák 
magas zajszinttel járhatnak, amely meghaladja az elfogadható normákat. A 
fülvédő használata ajánlott. 

  
 

A kerámialapok vágása, törése után nagyon éles élekkel, szilánkokkal 
rendelkeznek. A burkolólapok vágásakor, lerakásakor és kezelésénél különös 
gondossággal kell eljárni. Kesztyű és védőszemüveg használata ajánlott. 

 


