
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN
BẢO QUẢN TÔN MẠ
- Cẩu chuyển đúng cách để bảo vệ người cẩu và người xung quanh.
- Tôn sau khi đã gia công cán sóng nếu không lợp ngay thì tuyệt đối 
không được để tôn tiếp xúc trực tiếp xuống nền đất và phải kê cách 
mặt đất 20 cm. Bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ, thoáng mát, không 
ẩm ướt.
- Khi sắp xếp, bốc dỡ hay đưa vào sử dụng, tránh việc kéo trượt các 
tấm tôn cán sóng lên nhau vì sẽ gây trầy xước sơn, làm bẩn hoặc hư 
hỏng bề mặt tôn.
- Sau khi hoàn tất việc thi công lợp mái phải quét dọn sạch sẽ các vật 
dụng và các mạt sắt, vụn gạch còn sót lại để chống các mầm gỉ sét 
và làm cho bề mặt tôn sạch đẹp hơn.
- Chú ý đội mũ bảo hộ cứng, đeo dây đai, mặc trang phục bảo hộ lao 
động, mang giày đế mềm và túi đựng dụng cụ để hỗ trợ tốt nhất cho 
việc thi công lợp mái và đảm bảo an toàn.

SỬ DỤNG TÔN MẠ

VẬN CHUYỂN TÔN MẠ

- Nơi lưu giữ phải khô ráo, thông thoáng, có mái che.
- Tránh xa nguồn điện, nguồn nhiệt, môi trường oxy hoá cao.
- Không nên xếp chồng các cuộn tôn lên nhau.

BẢO QUẢN TÔN MẠ

- Lót tấm giảm xóc tại các vị trí tiếp xúc của cuộn tôn với pallet 
và giữa 2 cuộn tôn với nhau.
- Cuộn tôn phải được bao bọc kỹ trước khi vận chuyển.
- Nên vận chuyển trong điều kiện thời tiết khô ráo.
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