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Černé podnosy
Skládací podnosy na opakované použití

oblast použití
podmínky skladování

přepravní podmínky

Skladování a distribuce ovoce a zeleniny a balení potravinářských výrobků.
vhodné pro skladování v chladu do –15 ºC nebo 5 ºF. Maximální teplota je denní teplota bez vytápění.
vhodné pro použití venku
není vhodné pro další zpracování výrobku, jako je pasterizace nebo sterilizace s vyhříváním nad > 30oC.
balení, které zabrání převrhnutí
Zabalení a/nebo opásání pro běžnou silniční přepravu. Dodatečná stabilizace pro přepravu do zámoří na požádání.

materiály
složení
aditiva
Ostatní

Kontejner: polyetylen o vysoké hustotě - primární HDPE
barvivo, stabilizátor působení UV.
Vytlačené etikety s čárovými kódy: HDPE materiál nejvyšší kvality

prvky

Sledování a dohledatelnost
Čárový kód GS1 (EAN) 128, včetně jedinečného sériového čísla – Global Returnable Asset Identifier (GRAI) který je možno přečíst
lidským okem
Lineární čárový kód je možno přečíst standardním zřízením
2D čárový kód je možno přečíst přizpůsobeným zařízením

identifikace

testování
materiál/
vývoj produktu
čárové kódy
postup čištění

balení palety
nový obal

TNO Plastics and Rubber Research Institute, Eindhoven, Nizozemsko
včetně hmotnosti, rozměrů, výšky při stohování, odolnost vůči trhlinám způsobeným napětím životního prostředí, rychlá tlaková zkouška,
odolnost proti vlivům počasí a recyklace
EAN Nederland, Amsterdam, Nizozemsko
Silliker Laboratories International (akreditovány společností Sterlab)
Veritas
balicí transparentní strečová fólie pro palety LLDPE (lineární polyethylen nižší hustoty) 20 mu nebo podobný obal a etiketa s čárovým
kódem palety nebo
uzavřená transparentní strečová fólie na palety LLDPE, 20 mu a horní vrstva z LDPE a etiketa s čárovým kódem palety

parametry pro kontakt s
potravinami/
dohledatelnost

Euro Pool System® ve všech ohledech splňuje:
Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a všechny jeho změny a opravy až
po nařízení (EC) č. 2019/1338 z 8 Spren 2019 (včetně).
Nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Chemikálie

Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)

hygiena

Globální norma BRC pro skladování a distribuci - certifikováno ISAcert.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami, , a její
pozměňovací návrhy až do a včetně (ES) č. 282/2008 ze dne 27 březen 2008

životní prostředí

Směrnice Evropské komise 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Normy EU:
EN 13427:2004 – požadavky.
EN 13695-1:2000 – těžké kovy pod maximální povolenou hranicí pro součástky
EN 13428:2004 – prevence snižováním zdrojů
EN 13429:2004 – opětovné použití produktu
EN 13430:2004 – zužitkování recyklací materiálu
EN 13431:2004 – zužitkování formou energie
USA: CONEG 1989 – snižování toxinů v Zákonu o obalech (těžké kovy)

kvalita

ISO 9001:2015 – certifikováno prostřednictvím Veritas

stohovatelnost

Směrnice IC-RTI (Int. Rada pro vratné přepravní předměty) – jmenovité rozměry RTI.

další

Konkrétnější informace o regulačních aspektech jsou k dispozici v příslušných vyhlášeních o týkajících se schválení pro styk s
potravinami a vyhlášeních týkajících se hygieny a životního prostředí a je možno je získat ve vaší místní pobočce společnosti Euro Pool
System.

Celní úřad

EU jako prohlášení 1207/2001 o preferenčním původu zboží, je možno získat v místní pobočce společnosti Euro Pool System.

vyloučení
odpovědnosti

Informace a vyhlášení zde uvedená jsou považována za spolehlivá, ale nesmí být chápána jako záruka nebo prohlášení, za které přebíráme právní
odpovědnost. Uživatelé musí dostatečně ověřit a přezkoušet veškeré zde uvedené produkty a informace z hlediska jejich vhodnosti pro dané účely. Neručíme
za vhodnost použití pro specifické účely. Kontejnery Euro Pool System jsou registrované obchodní modely. Žádné ze zde uvedených informací nelze
považovat za povolení nebo doporučení k porušování práv, která má Euro Pool System®
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