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Kék rekeszek
Összecsukható és újrafelhasználható rekeszek

Alkalmazási
terület

Gyümölcs- és zöldségáruk, valamint csomagolt termékek tárolására és forgalmazására alkalmazható.

Tárolási feltételek

–15 ºC-os (5 ºF) hőmérsékletig hűtött tárolásra is alkalmas. Maximális hőmérséklet a mesterséges fűtés nélküli nappali hőmérséklet.
kültéri felhasználásra is alkalmas
Nem alkalmas olyan kiegészítő feldolgozási eljárásokhoz, mint a 30oC-ot meghaladó, mesterségesen magas hőmérsékleten történő
pasztörizálás vagy a sterilizálás.

Szállítási feltételek

külső, rögzítő fóliázás az összeborulás megakadályozására
Külső, rögzítő fóliázás vagy pántolás normál közúti szállításhoz. Extra rögzítés külön kérésre, tengeren túli szállítások esetén.

Anyagok
Összetétel
Adalékanyagok

Konténer: Nagysűrűségű polietilén - HDPE nyersanyag
színező, UV-stabilizátor

Jellemzők

Nyomonkövethetőség és jelölés
GS1 (EAN) 13-as vonalkód – olvasható. (merevfalú: EAN13-as kód rendelkezésre áll)

összecsukhatók

Tesztelés
anyag/
termékkialakítás
tisztítási eljárás

TNO Műanyag és Gumianyag Kutatási Intézet, Eindhoven, Hollandia
ide értve a tömeget, a méreteket, a halmozási magasságot, környezeti hatásokra bekövetkező repedéseket,
gyorskompressziós tesztet, időjárásállóságot és újrahasznosíthatóságot
Silliker Laboratories International (a Sterlab által akkreditálva)
Veritas

Raklaprögzítő
csomagolás

nyílt tekercselésű, átlátszó, nyújtható raklaprögzítő fólia (LLDPE (lineáris, alacsony sűrűségű polipropilén) vonalkódcímkékkel ellátva vagy

merev kivitel

1 menetben rögzítőkötél
vagy
nyílt tekercselésű, átlátszó, nyújtható raklaprögzítő fólia (LLDPE (lineáris, alacsony sűrűségű polipropilén)
zárt tekercselésű, átlátszó, nyújtható raklaprögzítő fólia, LLDPE, 20 mu, felső takarólemezzel LDPE és vonalkódcímkékkel

új csomagolás

Jogszabályok
élelmiszerrel történő
érintkezésre való
megfelelés/
nyomonkövethetőség

Az Euro Pool System® minden tekintetben megfelel a következőknek:
A 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,(CE) no 2019/1338 a Augusztus 8 sz. EC rendelettel bezárólag.
Az Európa Parlament és a Tanács 1935/2004 számú (EK) rendelete az élelmiszerekkel történő érintkezésre alkalmas anyagokról és
eszközökről.

vegyszerek

Az 1907/2006 számú (EK) rendelet a vegyszerek regisztrációjára, értékelésére, az engedélyezésére és korlátozásaira vonatkozóan
(REACH)

higiéné

BRC globális szabvány a tárolásra és a disztribúcióra vonatkozóan – az ISAcert által kiadott tanúsítvány.
Az élelmiszerekkel történő érintkezésre alkalmas anyagok és eszközök helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó, 2023/2006 számú (EK)
rendelet, , és módosításai a 282/2008 számú, 2008. március 27-ai EK szabályozásig, azt is beleértve

környezetvédelem

A csomagolásra és a csomagolási hulladékokra vonatkozó, 94/62/EK számú, EU bizottsági irányelv
EU szabványok:
EN 13427:2004 – követelmények.
EN 13695-1:2000 – a komponensek nehézfémtartalmára vonatkozó maximálisan engedélyezett szintek
EN 13428:2004 – prevenció az anyagfelhasználás csökkentésével
EN 13429:2004 – termék-újrafelhasználás
EN 13430:2004 – visszanyerés anyag-újrahasznosítás által
EN 13431:2004 – visszanyerés energia formájában
USA: CONEG 1989 – a csomagolásban lévő mérgező anyagok (nehézfémek) csökkentése vonatkozó törvény

minőség

ISO 9001:2015 – a Veritas által kiállított tanúsítvány

halmozhatósági
kompatibilitás
egyéb

IC-RTI irányelv (Visszaváltható Szállítási Göngyölegek Nemzetközi Tanácsa) – névleges méretek RTI.

vámeljárások

1207/2001 számú EK rendelet a beszállítói nyilatkozatokról, preferenciális eredet, hozzáférhető a helyi Euro Pool System irodákban

Korlátozott
felelősségi
nyilatkozat

Az itt leírt információkat és állításokat megbízhatónak tartjuk, mindazonáltal nem szolgálhatnak garanciaigény vagy jogi felelősségvállalás alapjául. A
felhasználóknak megfelelő ellenőrzéssel és kipróbálással kell meggyőződniük az itt leírt információkról, illetve arról, hogy a termékek megfelelnek-e saját
felhasználási céljaiknak. Nem vállalunk garanciát egy adott felhasználási célra való alkalmasságra. Az Euro Pool System konténerek szabadalmaztatott
kereskedelmi termékek. Az itt leírtak semmilyen tekintetben nem tekinthetők engedélynek vagy ajánlásnak az Euro Pool System® szabadalmi jogainak
megsértésére vonatkozólag.

A szabályozókról több specifikus információ áll rendelkezésre a vonatkozó Élelmiszer-jóváhagyási/Higiénés vagy Környezetvédelmi
Nyilatkozatokban, melyek hozzáférhetők a helyi Euro Pool System irodákban.
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