SHEQ Styringssystem
Teknisk dataark Euro Pool System® - brett

Grønn emballasje
Gjenbrukbare sammenleggbare brett

bruksområde

Oppbevaring og distribusjon av frukt og grønnsaker og emballerte næringsmiddelprodukter.

oppbevaringsforhold

egnet for kaldlagring til -15 ºC eller 5 ºF. Maksimumstemperaturen er temperaturen på dagtid uten kunstig oppvarming.
egnet for utendørs bruk.
ikke egnet for ytterligere produksjonsprosesser som pasteurisering eller sterilisering med kunstig oppvarming >30 oC.

transportforhold

innpakking for å unngå velting.
Innpakking og/eller faststropping for normal landeveistransport. Ekstra stabilisering for sjøtransport etter forespørsel.

materialer
sammensetning
tilsetningsstoffer
annet

Beholder: Høytetthetspolyetylen - HDPE
farge, UV-stabilisator.
Nedsenkede strekkodeetiketter Nytt HDPE-materiale

funksjoner

Følging og sporing
Strekkode GS1 (EAN) 128, inkl. unikt serienummer – leselig for mennesker som Global Returnable Asset Identifier (GRAI)
Lineær strekkode kan leses med standardutstyr
2D- strekkode kan leses med tilpasset utstyr

identifikasjon

testing
materiale/
produktdesign
strekkoder
rengjøringsprosess

TNO Plastics and Rubber Research Institute, Eindhoven, Nederland
inkl. masse, dimensjoner, stablehøyde, miljørelaterte stressprekker, hurtigkompresjonstest, værmotstand og resirkulering
EAN Nederland, Amsterdam, Nederland
Silliker Laboratories International (akkreditert av Sterlab)
Veritas

palleinnpakningsmaterialer
ny innpakning

forskrifter
godkjenning for
næringsmiddelkontakt
sporbarhet

Kjemikalier

åpen, transparent pallestrekkfilm LLDPE (linear low density polyethylene) 20 mu for vikling, eller tilsvarende og
pallestrekkodeetikett, eller
lukket, transparent pallestrekkfilm LLDPE 20mu for vikling og toppark LDPE og pallestrekkodeetikett

Euro Pool System® etterlever alt i forbindelse med:
Kommisjonsforordning (EU) Nr. 10/2011 om plastmaterialer og -gjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og dens
endringer opp til og med (EU) nr. 2020/1245 av 2. september 2020
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 1935/2004 om materialer og -gjenstander beregnet til å komme i kontakt med
næringsmidler.
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH)

hygiene

BRC global standard for Oppbevaring og Distribusjon – sertifisering av ISAcert.
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) Nr. 2023/2006 om god framstillingspraksis for materialer og artikler som er ment for å
komme i kontakt med næringsmidler, og dens endringer opp til og med (EU) nr. 282/2008 av 27. mars 2008

miljø

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF om emballasje og emballasjeavfall.
EU-standarder:
EN 13427:2004 – krav.
EN 13695-1:2000 – heavy metals below maximum permitted levels for components (tungmetaller under maksimalt tillatte nivåer for
komponenter)
EN 13428:2004 – prevention by source reduction (forebygging gjennom kildereduksjon
EN 13429:2004 – product reuse (gjenbruk av produkter)
EN 13430:2004 – recovery by material recycling (gjenvinning ved resirkulering av materialer)
EN 13431:2004 – recovery in the form of energy (gjenvinning i form av energi)
USA: CONEG 1989 – reduction of toxics in Packaging Law (heavy metals) (lov om reduksjon av toksiner i emballasje (tungmetaller)

kvalitet

ISO 9001:2015 – sertifisering av Veritas

stablekompatibilitet

IC-RTI-retningslinje (Int. Council for Returnable Transport Items) – nominelle dimensjoner RTI.

annet

Mer spesifikk informasjon om regelverksaspekter er tilgjengelig i de relevante Næringsmiddelgodkjenningene / Hygiene- eller
Miljøerklæringene som kan fås fra ditt lokale Euro Pool System-kontor.

toll

Du kan få en kopi av EU-erklæring 2015/2447, om preferanseopprinnelsesstatus fra ditt lokale Euro Pool System-kontor.

ansvarsfraskrivelse

Informasjonen og utsagnene i dette dokumentet er antatt å være troverdig, men må ikke anses som en garanti eller representasjon som vi tar juridisk
ansvar for. Brukere må gjennomføre tilstrekkelig verifisering og testing av produktene og informasjonen i dette dokumentet, for å bekrefte egnethet for sitt
bruksområde. Det gis ingen garantier for egnethet til et bestemt formål. Euro Pool System-beholdere er registrerte handelsmodeller. Ingenting i dette
dokumentet skal tolkes som tillatelse til eller anbefaling om å krenke rettighetene som eies av Euro Pool System ®.
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