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Η ETRMA έχει δημιουργήσει 
αυτόν το πρακτικό οδηγό 
σχετικά με την αποθήκευση, 
ο οποίος είναι διαθέσιμος 
ηλεκτρονικά, και μπορεί να 
εκτυπωθεί για επίδειξη στα 
καταστήματα των εμπόρων 
ελαστικών ως υπενθύμιση 
του σωστού τρόπου για να 
αποθηκεύετε τα ελαστικά. 
ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ:

 Αποθήκευση σε χαμηλό φωτισμό
 Διατήρηση σε σταθερή 

θερμοκρασία δωματίου
 Αποθήκευση σε ξηρές συνθήκες
 Αποθήκευση σε αποθήκες 

με επαρκή χώρο
 Αποθήκευση μονταρισμένων 

ελαστικών σε όρθια θέση, 
απαλλαγμένα από κάθε ένταση

 Διασφαλίστε ότι οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης αερίζονται επαρκώς. 

ΤΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ:
 Αποθήκευση σε ηλιακό φως ή 

υπεριώδες φως υψηλής ακτινοβολίας 
 Διατήρηση σε πολύ υψηλές ή 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες
 Αποθήκευση σε υγρές συνθήκες
 Αποθήκευση ελαστικών κοντά σε 

ηλεκτρικές συσκευές που μπορεί 
να προκαλέσουν σπινθήρες 

 Διατήρηση σε αποθήκες με 
διαλύτες, καύσιμα, λιπαντικά, 
χημικά, οξέα ή απολυμαντικά 

 Στοίβαξη ή αποθήκευση με 
τρόπο που προκαλεί συμπίεση 
ή μόνιμη παραμόρφωση.    

Βέλτιστες πρακτικές 
για εμπόρους: 

 Αποθήκευση σε ράφια
 Αποθήκευση ανά δείκτη ταχύτητας
 Αποθήκευση των ελαστικών 

με μεγάλη ζήτηση σε ράφια 
με εύκολη πρόσβαση

 Αποθήκευση μεγαλύτερων 
διαστάσεων σε χαμηλά ράφια

 Σύστημα διαχείρησης 
αποθέματος ‘first in-first out’

 Διασφαλίστε ότι όλο το προσωπικό 
είναι κατάλληλα εκπαιδεύμενο 
για τις σωστές διαδικασίες κατά 
τον χειρισμό του αποθέματος.

ΝΑ 
διατηρούνται 
στεγνά

ΝΑ 
διατηρούντ
αι σε καλό 
εξαερισμό

ΝΑ ΜΗΝ 
διατηρούνται 
σε υγρές 
συνθήκες ή 
σε περιοχές 
με μούχλα

Περιβάλλον:

ΝΑ ΜΗΝ 
αποθηκεύονται 
κοντά σε διαλύτες, 
καύσιμα, 
λιπαντικά, χημικά, 
οξέα ή 
απολυμαντικά

ΝΑ φυλάσσονται 
σε χαμηλό 
φωτισμό

ΝΑ ΜΗΝ αποθηκεύονται σε 
έντονο τεχνητό φως υψηλής 

περιεκτικότητας σε UV

Φως:

ΝΑ φυλάσσονται σε 
θερμοκρασία 

δωματίου

ΝΑ ΜΗΝ φυλάσσονται 
σε πολύ θερμές 

συνθήκες

ΝΑ ΜΗΝ φυλάσσονται 
σε πολύ ψυχρές 

συνθήκες

Θερμοκρασία:

ΝΑ φυλάσσετε τα ελαστικά τοποθετημένα 
σε όρθια θέση, απαλλαγμένα από κάθε 

ένταση. Θα πρέπει να εφαρμόζετε 
αναδιανομή του αποθέματος

ΝΑ ΜΗΝ στοιβάζονται ή αποθηκεύονται 
με τρόπο ώστε οποιεσδήποτε δυνάμεις 

να μπορούν να προκαλέσουν 
συμπίεση ή μόνιμη παραμόρφωση

Στοίβαξη:

ΝΑ ΜΗΝ φυλάσσονται 
σε άμεση ηλιακή 

ακτινοβολία

Αποθήκευοντας σωστά τα ελαστικά
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