Система за управление на ЗБОСК
Технически информационен лист Euro Pool System® - каси

Зелена опаковка
Сгъваеми каси за многократна употреба

сфера на
приложение

Съхранение и дистрибуция на плодове и зеленчуци и пакетирани хранителни продукти.

Условия на съхранение

подходящи за хладилен склад до –15° C или 5° F. Максималната температура е дневна температура без изкуствено отопление.
подходящи за приложения на открито.
не са подходящи за допълнителни производствени процеси като пастьоризация или стерилизация с изкуствено загряване над >
30° С.

транспортни условия

опаковане, за да се избегне падане.
Опаковане и/или пристягане за нормален пътен транспорт. Допълнителна стабилизация за презокеански транспорт при
поискване.

материали
състав
добавки
Други

Контейнер: Полиетилен с висока плътност - материал от HDPE
оцветител, UV стабилизатор
Вградени етикети с баркод: неизползван материал от HDPE

характеристики

Проследяване
Баркод GS1 (EAN) 128, вкл. уникален сериен номер - четим от човека като Глобален идентификатор на амбалаж за
многократна употреба (GRAI)
Линеен баркод, който може да бъде четен от стандартно оборудване
2D баркод може да а бъде четен от адаптирано оборудване

идентификация

тестване
материал/
продуктов дизайн
баркодове
процесът за почистване

Изследователски институт за пластмаса и каучук TNO, Айндховен, Нидерландия
вкл. маса, размери, височина на подреждане, напукване под въздействие на средата, бърз тест за компресия, устойчивост на
атмосферни влияния и рециклиране
EAN Nederland, Амстердам, Нидерландия
Silliker Laboratories International (акредитирани от Sterlab)
Veritas

опаковки за
палети

отворено навиващо прозрачно стреч фолио за палети LLDPE (линеен полиетилен с ниска плътност) 20mu, или съответстващо,
и етикет с баркод за палет, или

нова опаковка

затворено навиващо прозрачно стреч фолио за палети LLDPE 20mu и горен слой LDPE и етикет с баркод за палет

разпоредби
одобрение за контакт с
храни/
проследимост

Euro Pool System® съответства на всички условия на:
Регламент (ЕС) № 10/2011 на Европейската комисия относно пластмасовите материали и предмети, предназначени да влязат
в контакт с храни, и неговите изменения до и включително (ЕО) № 2019/1338 от 8 август 2019 г.
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни.

Химикали

Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

хигиена

Глобален стандарт BRC за съхранение и дистрибуция - сертифициране от ISAcert.
Регламент (ЕО) № 2023/2006 относно добрите производствени практики за материали и предмети, предназначени за контакт с
храни, и неговите изменения до и включително (ЕО) № 282/2008 от 27 март 2008 г.

околна среда

Директива 94/62/ЕО на Европейската комисия относно опаковките и отпадъците от опаковки.
ЕС Стандарти:
EN 13427: 2004 - изисквания.
EN 13695-1: 2000 - тежки метали под максимално допустимите нива на компоненти
EN 13428: 2004 - предотвратяване чрез намаляване на източника
EN 13429: 2004 - повторна употреба на продукта
EN 13430: 2004 - оползотворяване чрез рециклиране на материали
EN 13431: 2004 - възстановяване под формата на енергия
САЩ: CONEG 1989 - намаляване на токсичните вещества съгласно Закона за опаковките (тежки метали)

качество

ISO 9001:2015 – сертификация от Veritas

съвместимост при
подреждането
други

Насоки на IC-RTI (Вътрешен съвет за транспортен амбалаж за многократна употреба) - номинални размери на амбалажа.

митница

ЕС, декларация 1207/2001, статут на преференциален произход, можете да получите от Вашия местен офис на Euro Pool
System.

отказ от
отговорност

Информацията и изявленията тук се считат за достоверни, но не трябва да се тълкуват като гаранция или представяне, за което ние поемаме
юридическа отговорност. Потребителите трябва да предприемат достатъчни действия за проверка и тестване, за да определят пригодността на
всички продукти или информация, посочени тук, за собствените им цели. Няма гаранции за пригодност за определена цел. Контейнерите на Euro
Pool System са регистрирани търговски модели. Нищо тук не трябва да се приема като разрешение или препоръка за нарушение на правата,
притежавани от Euro Pool System®.

По-конкретна информация относно регулаторните аспекти е налична в съответните декларации за одобрение на храни/хигиена
или околна среда, които можете да получите от местния офис на Euro Pool System.
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