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πεδίο εφαρμογής Αποθήκευση και διανομή φρούτων και λαχανικών και συσκευασμένων προϊόντων τροφίμων. 
 

συνθήκες αποθήκευσης κατάλληλο για ψυχρή αποθήκευση έως –15 ºC ή 5 ºF. Η μέγιστη θερμοκρασία είναι η ημερήσια θερμοκρασία δίχως τεχνητή θέρμανση. 
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
δεν είναι κατάλληλο για πρόσθετες διεργασίες παραγωγής όπως η παστερίωση ή η αποστείρωση με τεχνητή θέρμανση άνω των 30 oC. 
 

συνθήκες μεταφοράς περιτύλιξη για αποφυγή πτώσεων.  

 Περιτύλιξη ή/και περίδεση για συνήθεις οδικές μεταφορές. Πρόσθετη σταθεροποίηση για υπερπόντιες μεταφορές κατόπιν αιτήματος. 

 

υλικά   
σύνθεση Εμπορευματοκιβώτιο:  Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας - HDPE    
πρόσθετα χρώμα, σταθεροποιητής UV. 
άλλα Ενσωματωμένες ετικέτες γραμμικού κώδικα:   Παρθένο υλικό HDPE 

 

χαρακτηριστικά Ιχνηλάτηση & Ανίχνευση 

αναγνωριστικό Γραμμωτός κώδικας GS1 (EAN) 128, συμπεριλαμβανομένου μοναδικού σειριακού αριθμού – αναγνώσιμος από άνθρωπο ως Διεθνής 
Κωδικός Προσδιορισμού Επιστρεφομένων Παγίων (GRAI)  
Ο γραμμικός γραμμωτός κώδικας μπορεί να αναγνωσθεί από τυπικό εξοπλισμό 
Ο δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας μπορεί να αναγνωσθεί από προσαρμοσμένο εξοπλισμό  

 

δοκιμές   
υλικό/ 
σχεδίαση προϊόντος   

TNO Plastics and Rubber Research Institute, Αϊντχόβεν, Ολλανδία 
περιλαμβάνει μάζα, διαστάσεις, ύψος στοίβαξης, ρωγμάτωση λόγω περιβαλλοντικής καταπόνησης, γρήγορη δοκιμή συμπίεσης, αντοχή 
στις καιρικές συνθήκες και ανακύκλωση 

γραμμωτοί κώδικες EAN Nederland, Άμστερνταμ, Ολλανδία 

διαδικασία καθαρισμού Silliker Laboratories International (διαπιστευμένη από τη Sterlab) 
Veritas  

 

περιτύλιγμα 
παλέτας 

διαφανές ελαστικό φιλμ παλέτας ανοικτής περιέλιξης LLDPE (γραμμικό πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) 20mu ή αντίστοιχα και 
ετικέτα γραμμικού κώδικα παλέτας, ή  

νέα συσκευασία διαφανές ελαστικό φιλμ παλέτας κλειστής περιέλιξης LLDPE, 20 mu και άνω φύλλο LDPE και ετικέτα γραμμικού κώδικα παλέτας 

 

κανονισμοί Η Euro Pool System® συμμορφώνεται με όλους τους όρους όσον αφορά: 

έγκριση επαφής με 
τρόφιμα/ 
ανιχνευσιμότητα 
 
 
 
Χημικές ουσίες 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, 
και οι τροποποιήσεις αυτού έως και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1245 της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2020. 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
 
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) 
 

υγιεινή Παγκόσμιο πρότυπο BRC για την αποθήκευση και τη διανομή - πιστοποίηση από την ISAcert. 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2023/2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε 
επαφή με τρόφιμα, και οι τροποποιήσεις αυτού έως και τον Κανονισμό (ΕΕ) 282/2008 της 27ης Μαρτίου 2008. 
 

περιβάλλον Οδηγία 94/62/ΕΚ, σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 
Πρότυπα ΕΕ: 
EN 13427:2004 – απαιτήσεις. 
EN 13695-1:2000 – βαρέα μέταλλα κάτω από τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα για τα κατασκευαστικά στοιχεία 
EN 13428:2004 – πρόληψη με μείωση στην πηγή 
EN 13429:2004 – επαναχρησιμοποίηση προϊόντος 
EN 13430:2004 – ανάκτηση με ανακύκλωση υλικών 
EN 13431:2004 – ανάκτηση υπό μορφή ενέργειας    
ΗΠΑ: CONEG 1989 – μείωση των τοξικών ουσιών στη νομοθεσία για τις συσκευασίες (βαρέα μέταλλα)  
 

ποιότητα ISO 9001:2015 – πιστοποίηση από τη Veritas  
 

συμβατότητα στοίβαξης Κατευθυντήρια οδηγία IC-RTI (INT Συμβούλιο επιστρεφόμενων ειδών μεταφοράς) – ονομαστικές διαστάσεις RTI.  
 

άλλο Πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμιστικές πτυχές είναι διαθέσιμες στις σχετικές Δηλώσεις Έγκρισης Τροφίμων/Υγιεινής 
ή Περιβαλλοντικές Δηλώσεις, τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε από το τοπικό γραφείο της Euro Pool System. 

 

τελωνεία ΕΕ, δήλωση 2015/2447, χαρακτήρας προτιμησιακής καταγωγής, μπορείτε να τη προμηθευτείτε από το τοπικό γραφείο της Euro Pool 
System. 

 

αποποίηση 
ευθύνης 

Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις στο παρόν θεωρούνται αξιόπιστες, αλλά δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ή δήλωση για την οποία αναλαμβάνουμε 
νομική ευθύνη. Οι χρήστες θα πρέπει να αναλαμβάνουν τη διενέργεια επαρκών ελέγχων και δοκιμών για τον καθορισμό της καταλληλότητας των προϊόντων ή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στο παρόν για τον δικό τους σκοπό. Δεν παρέχεται εγγύηση καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Τα 
εμπορευματοκιβώτια της Euro Pool System είναι καταχωρημένα εμπορικά μοντέλα. Κανένα περιεχόμενο του παρόντος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως άδεια ή 
σύσταση για οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων που ανήκουν στη Euro Pool System®. 

 


