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Fekete tálcák
Összehajtható, újrahasznosítható tálcák

alkalmazási terület
tárolási körülmények

szállítási feltételek

Zöldség és gyümölcs, illetve csomagolt élelmiszertermékek tárolása és forgalmazása.
hideg tárolásra alkalmas –15 ºC vagy 5 ºF hőmérsékletig. A maximális hőmérséklet a nappali környezeti hőmérséklet külön fűtés nélkül.
kültéri alkalmazásra megfelel
további gyártási folyamatokhoz nem felel meg, például pasztörizálásra és külön fűtéssel történő sterilizálásra > 30 oC hőmérséklet fölött.
ledőlés elleni csomagolás
Csomagolás és/vagy leszíjazás a szokásos közúti szállításhoz. Igény szerint külön rögzítés tengeren túli szállításhoz.

anyagok
összetétel
adalékanyagok
egyebek

Tároló: nagy sűrűségű polietilén - HDPE szűz anyag
szín, UV stabilizátor.
Beültetett vonalkód-címkék: HDPE szűz anyag

tulajdonságok

Nyomon követés
GS1 (EAN) 128 vonalkód, egyedi sorozatszámmal – ember által olvasható Globális visszatérő tárgyazonosító (Global Returnable Asset
Identifier, GRAI)
A lineáris vonalkód szokásos eszközzel olvasható
A 2D vonalkód adaptált eszközzel olvasható

azonosítás

tesztelés
anyag/
termékkialakítás
vonalkódok
tisztítási folyamat

raklapcsomagolás
új csomagolás

szabályozások
az élelmiszerrel való
érintkezés
jóváhagyásának /a
nyomonkövethetőségnek

TNO Plastics and Rubber Research Institute, Eindhoven, Hollandia
tartalmazza a tömeget, a méreteket, a halmozási magasságot, a környezeti feszültségrepedés, gyors összepréselési teszt, időjárásnak
való ellenállás és újrahasznosítás
EAN Nederland, Amsterdam, Hollandia
Silliker Laboratories International (a Sterlab által meghatalmazva)
Veritas
nyílt, tekercselt, nyúlékony, átlátszó LLDPE (lineáris alacsony sűrűségű polietilén) 20 mu raklapfólia, vagy ennek megfelelő, és raklap
vonalkódcímke, vagy
zárt, tekercselt, átlátszó, nyúlékony LLDPE raklapfólia, 20 mu és LDPE felső réteg, valamint raklap vonalkódcímke
Az Euro Pool System® minden tekintetben megfelel:
Az Európai Bizottság élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokra és tárgyakra vonatkozó, 10/2011 sz. EK
rendelete, valamint az erre vonatkozó kiegészítések, a 2018 június 5-i(EC)no, 2019/1338 a Augusztus 8 sz. EK rendelettel bezárólag.
Az Európai Parlament és az Európa Tanács 1935/2004 számú, az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagokra és eszközökre
vonatkozó (EK) szabályozása.

Vegyszerek

Az 1907/2006 számú (EK) szabályozás, mely a vegyszerek nyilvántartására, kiértékelésére, jóváhagyására és korlátozására vonatkozik
(Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, REACH)

higiénia

BRC tárolásra és forgalmazásra vonatkozó globális szabvány – tanúsította az ISAcert.
Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő anyagok és tárgyak gyártásának helyes gyakorlatára vonatkozó 2023/2006 számú (EK)
szabályozás, és módosításai a 282/2008 számú, 2008. március 27-ai EK szabályozásig, azt is beleértve

környezet

Az Európai Bizottság 94/62/EK számú, a csomagolásra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó irányelve.
EU szabványok:
EN 13427:2004 – követelmények.
EN 13695-1:2000 – az összetevők maximális megengedett szintje alatti nehézfémek
EN 13428:2004 – megelőzés forráscsökkentéssel
EN 13429:2004 – a termék újrafelhasználása
EN 13430:2004 – visszanyerés az anyag újrahasznosításával
EN 13431:2004 – visszanyerés energia formájában
USA: CONEG 1989 – a csomagolásra vonatkozó törvényben említett mérgező anyagok csökkentése (nehézfémek)

minőség

ISO 9001:2015 – tanúsította a Veritas

halmozási kompatibilitás

IC-RTI irányelv (Visszatérő szállítási tételek nemzetközi tanácsa, Int. Council for Returnable Transport Items) – RTI névleges méretei.

egyéb

A szabályozási szempontokra vonatkozó konkrétabb információ a vonatkozó Élelmiszer-jóváhagyási / higiéniai vagy környezetvédelmi
nyilatkozatokban (Food Approval / Hygiene or Environmental Declarations) található, mely a helyi Euro Pool System irodában
szerezhető be.

vámok

EU, 1207/2001 számú nyilatkozat, lehetőség szerint az eredeti állapot, a helyi Euro Pool System irodában szerezhető be.

szavatossági
nyilatkozat

Az alábbiakban megadott adatokat és megállapításokat megbízhatóaknak tartjuk, de nem tekinthetők szavatosságnak és nem értelmezhetők olyasmiként,
amiért jogi felelősséget vállalnánk. A felhasználóknak megfelelő ellenőrzéseket és teszteket kell végezniük bármely alábbiakban említett termék vagy
információ saját célra történő megfelelőségének meghatározásához. Az egy adott célnak való megfelelőség nem szavatolt. Az Euro Pool System tárolói
bejegyzett védjegyes típusok. A fentiekben foglaltak közül semmi nem vehető az Euro Pool System® által birtokolt jogok bármilyen megsértésére vonatkozó
engedélynek vagy javaslatnak.
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