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Zelené přepravky
Skládací vratné přepravky
využití
skladovací podmínky
dopravní podmínky

Skladování a distribuce ovoce a zeleniny a balených potravinářských produktů
vhodné pro chladírenské sklady do -15 °C nebo 5 °F maximální teplota je denní teplota bez vytápění.
vhodné pro venkovní použití
nevhodné pro dodatečné výrobní postupy jako pasterizace nebo sterilizace, kdy teplota při ohřevu přesahuje 30 oC
dopravní podmínky
Balení anebo páskování pro normální silniční dopravu. SNa vyžádání zvláštní zpevnění pro zámořskou dopravu.

materiály
složení
přísady
jiné

Přepravka: nepoužitý vysokohustotní polyetylén HDPE
barvivo, UV stabilizátor
Vložené čárové kódy: nepoužitý vysokohustotní polyetylén HDPE

charakteristiky

Vysledování a vyhledání
Čárový kód GS1 (EAN) 128 včetně jedinečného sériového čísla – okem čitelného, které funguje jako globální identifikátor vratné položky
(Global Returnable Asset Identifier (GRAI))
Lineární čárový kód lze přečíst standardním zařízením
2D čárový kód lze přečíst přizpůsobeným zařízením

identifikace

zkoušení
materiál/
konstrukce výrobku
čárové kódy
postup čištění

Výzkumný ústav plastů a gumy TNO, Eindhoven, Nizozemsko
včetně hmotnosti, rozměrů, stohovací výšky, trhlin vzniklých napětím, rychlé tlakové zkoušky, odolnosti proti povětrnosti a recyklace
EAN Nederland, Amsterdam, Nizozemsko
Mezinárodní laboratoře Siliker (akreditované společností Sterlab)
Veritas

balení palet

otevřené ovinutí transparentní průtažnou fixační fólií z lineárního nízkotlakého polyetylénu (LLDPE) 20 ěm určenou pro balení palet nebo
stejná úprava opatřená paletovou nálepkou s čárovým kódem
nebo
uzavřené ovinutí transparentní průtažnou fixační fólií z nízkotlakého polyetylénu (LLDPE) určenou pro balení palet 20 ěm s horním
pokryvem z nízkotlakého polyetylénu (LDPE), opatřené paletovou nálepkou s čárovým kódem

nové balení

předpisy
schválení pro styk s
potravinami/
sledovatelnost:

Euro Pool System® dodržuje všechny podmínky stanovené v následujících dokumentech
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 Srpen 2019 (včetně).
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004/ES o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

chemické látky

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

hygiena

Světová norma pro skladování a distribuci BRC – certifikaci provedl ISAcert
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006/ES 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 Evropského parlamentu a rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Normy EU:
EN 13427:2004 – Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
EN 13695-1:2000 – Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
EN 13428:2004 – Prevence snižováním zdrojů
EN 13429:2004 – Opakované použití
EN 13430:2004 – Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálů
EN 13431:2004 – Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie
USA: CONEG 1989 – Snížení škodlivých látek v zákoně o obalech (těžké kovy)

kvalita

ISO 9001:2015 – certifikaci provedl Veritas

stohovací kompatibilita

Směrnice IC-RTI (Mezinárodní rada pro vratné dopravní předměty (International Council for Returnable Transport Items)) – jmenovité
rozměr RTI

jiné

Další konkrétnější informace o regulačních aspektech jsou k dispozici v příslušných prohlášeních o schválení pro styk s
potravinami/hygieně nebo životním prostředí, které můžete získat v místní kanceláři firmy Euro Pool System

clo

EU: nařízení č. 1207/2001/ES o postupech usnadňujících vydávání nebo vystavování a vydávání dokladů o původu ve Společenství a
vydávání některých oprávnění schváleného vývozce podle předpisů upravujících preferenční obchod můžete získat v místní kanceláři
firmy Euro Pool System

odmítnutí
závaznosti

Informace a prohlášení uvedená v tomto listu jsou podle našeho názoru spolehlivá, ale nemohou být interpretována jako závazná záruka nebo prohlášení, za
které přebíráme právní odpovědnost. Uživatelé musejí dostatečným způsobem ověřit a vyzkoušet, zda je libovolný z výrobků nebo informací zde uvedených
vhodný pro jejich účel. Nezaručujeme vhodnost pro určitý účel. Přepravky Euro Pool System jsou registrované obchodní vzory. Nic z výše uvedeného nelze
považovat za povolení nebo doporučení porušovat práva, která vlastní Euro Pool System®
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