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Domeniu de 
aplicare 

Depozitarea și distribuția de fructe & legume și produse alimentare ambalate 
 

Condiții pentru 
depozitare 

Potrivite pentru depozitarea frigorifică de până la –15 ºC sau 5 ºF. Temperatura de zi fără încălzire artificială reprezintă temperatura 
maximă.  

 Potrivite pentru utilizare în aer liber.  
 Nu sunt potrivite pentru procese suplimentare de producție precum conservare sau sterilizare sau prin încălzire artificială  > 30°C. 

 
condiții de transport se recomandă învelirea lăzilor pentru a evita rostogolirea acestora  

Se recomandă învelirea și/sau legarea lăzilor pentru transportul rutier normal. La cerere, se oferă stabilizare suplimentară pentru 
transportul peste mări  

 

materiale:   

compoziție Container:  Polietilenă de înaltă densitate - materie primă neprelucrată PEID (HDPE) 
aditivi Culoare, stabilizator UV 

 

caracteristici  Localizare & urmărire 

pliabile Cod de bare GS1(EAN) 13  cod - lizibil pentru persoane  (rigid: Cod EAN13 disponibil)  

 

testare  

material/ 
design produs   

Institutul de cercetare pentru mase plastice și cauciuc TNO, Eindhoven, Țările de Jos 
Incl. masă, dimensiuni, înălțimea de stivuire, crăparea cauzată de factorii de mediu,   
test de compresie rapid, rezistența la intemperii și reciclarea 

Procesul de curățare International acreditat laboratories 
Bureau Veritas  
 

Împachetarea 
paletului 

Folie extensibilă transparentă pentru palet, cu înfășurare întreruptă, din PELJD (LLDPE) (polietilenă liniară de joasă intensitate) & etichetă 
cu cod de bare pentru palet 
sau  
chingi & etichetă cu cod de bare pentru palet 

Ambalaj nou Folie extensibilă transparentă pentru palet, cu înfășurare închisă, din PELJD (LLDPE), 20 microni & înveliș superior PEJD (LDPE) & 
etichetă cu cod de bare pentru palet 

 
 

reglementări Euro Pool System® respectă în totalitate: 

Autorizarea privind 
contactul cu alimente/ 
trasabilitatea 
 
 
 
Substanțele chimice 
 

Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei Europene privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele 
alimentare, inclusiv toate amendamentele până la (CE) nr. 2020/1245 din 2 septembrie 2020. 
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și Consiliului privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare. 
Regulamentul (CE) nr. 2022/1616 privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să intre în contact cu alimentele  
 
 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) 
 

igienă BRCGS - Depozitarea și Distribuția v4 - certificare Vincotte / Kiwa 
Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare 
 

mediu Directiva Comisiei Europene 94/62/CE privind  gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. 
Standarde UE: 
EN 13427:2004 - cerințe. 
EN 13695-1:2000 - metale grele aflate sub nivelul maxim permis pentru componente 
EN 13428:2004 - prevenire prin reducerea la sursă 
EN 13429:2004 - reutilizarea produsului 
EN 13430:2004 - recuperare prin reciclare 
EN 13431:2004 - recuperare sub formă de energie    
SUA: CONEG 1989 - reducerea substanțelor toxice prin Legea privind ambalajele (metale grele)  
 

calitate ISO 9001:2015 - certificare Bureau Veritas  
 

Compatibilitate la 
stivuire 

Ghidul IC-RTI  (Consiliul internațional pentru obiecte de transport returnabile) - dimensiuni nominale RTI.  
 

Altele Mai multe informații specifice privind aspectele de reglementare sunt disponibile în autorizarea privind produsele alimentare aplicabilă/ 
Declarațiile de mediu sau de igienă ce pot fi obținute de la biroul dvs. local Euro Pool System. 

 

Vamă UE, Declarația 2015/2447, caracterul original preferențial pot fi obținute de la biroul dvs. local Euro Pool System. 

 

Exonerarea 
răspunderii 

Informațiile și declarațiile din prezentul document sunt considerate de încredere, dar nu sunt interpretate ca garanție sau re-prezentare pentru care ne asumăm 
responsabilitatea legală. Utilizatorii trebuie să efectueze verificări și testări suficiente pentru a determina caracterul adecvat pentru propriul scop al produselor sau 
informațiilor la care se face referire. Nu se oferă nicio garanție de potrivire într-un anumit scop. Lăzile Euro Pool System sunt modele comerciale înregistrate. Nu 
se va considera nimic din prezentul document drept permisiune sau recomandare pentru încălcarea de orice fel a drepturilor deținute de către Euro Pool 
System®. 

 
 


