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I

(Meddelelser)

KOMMISSIONEN

Meddelelse fra Kommissionen om emballage til produkter, der skal leveres som fødevarehjælp
fra Fællesskabet

( 96/C 267/01 )

(i overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2200/87
af 8. juli 1987 {') i 2 ))
Denne meddelelse annullerer meddelelsen offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende
nr . C 391 af 31 . december 1994 og træder i stedet for punkt 2 i hvert afsnit vedrørende krav til
emballage i den meddelelse , der er offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende
nr . C 114 af 29 . april 1991 , med virkning fra den 1 . januar 1997.
Kravene til emballage til de produkter, der skal tilvejebringes, skal være som følger, uden at
dette indskrænker anvendelsen af de særlige bestemmelser, Kommissionen måtte fastsætte i
hvert enkelt tilfælde .

(Hvis tilslagsmodtageren ikke overholder de nævnte krav, vil den overensstemmelsesattest, der
er omhandlet i artikel 16 i forordning (EØF) nr. 2200/87, ikke blive udstedt eller blive udstedt
med forbehold.)

(') EFT nr . L 204 af 25 . 7 . 1987, s . 1 .
( 2 ) I den udgave, der gælder for datoen for offentliggørelsen af licitationsbekendtgørelsen eller på datoen for

opfordringen til at afgive bud , hvis der er indgået en underhåndsaftale .
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FORKORTELSER
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GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SAMTLIGE SPECIFIKATIONER

3

PRODUKT

TEGN

VÆGT

1.0

Korn

CER

1x50 kg

4

2.1
2.2
2.3

Mel
Mel
Havregryn

FAR 25
FAR 50
FHAF

1x25 kg
1x50 kg
1x25 kg

6
7
9

3.0

Pastaprodukter

PAL

12/24x1 kg

10

4.0

Tørrede grøntsager

LEGS

1x50 kg

12

5.0

Småbørnskost

AlSev

12x1 kg ( maksimum )

13

6.1
6.2
6.3

Mælkepulver
Mælkepulver
Mælkepulver

LEP 1
LEP 25 +
LEP 25

12 x 1 kg / 20 x 1 kg
1x25 kg + sække
1x25 kg

15
17
18

7.0

Smør

B

1x25 kg

19

8.0

Smelteost

FRO

12 kg ( maksimum )

20

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Butteroil
Butteroil
Butteroil
Butteroil
Butteroil
Butteroil

BO
BO
BO
BO
BO
BO

12x1 kg
8x2,5 kg
4x5 kg
2x10 kg
1x20 kg
1x200 kg

22
24
26
28
30
32

10.1

Olie

H 1 pet

12/ 15 x 1 liter PET

33

10.2

Olie

H 1 m

12x1 liter blik

35

10.3

Olie

H 2,5 m

8x2,5 liter blik

37

10.4

Olie

H 5 m

4x5 liter blik

39

10.5

Olie

H 10 m

2x10 liter blik

41

10.6

Olie

H 20 m

1x20 liter blik

43

10.7

Olie

H 200 m

1x200 liter stål

45

10.8
10.9

Olie
Olie

H 5 pe
H 20 pe

4x5 liter PE
1x20 liter PE

46
48

11.1
11.2

Sukker
Sukker

SUB 25
SUB 50

1x25 kg
1x50 kg

50
51

12.1
12.2

Rosiner
Rosiner

RsC 5
RsC 1

4x5 kg
20x1 kg

52
54

13.0

Tomatkoncentrat

CT

24x440 g

56

14.0

Fisk

SAR

12 kg ( maksimum )

58

15.0

Corned beef

CB

20 kg ( maksimum )

60

16.0

Rationer

Rationer

1x16 pakker

62

1 m
2,5 m
5 m
10 m
20 m
200 m
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FORKORTELSER

g

=

gram

kg
T ( MT )

=
=

kilogram
metrisk ton

g/m2

=

gram pr. kvadratmeter

mm

=

millimeter

cm

=

centimeter

(Lim ( micron )

=

mymeter

1

=

længde

b

=

bredde

h

=

højde

UV

=

ultraviolet

20 °C

=

tyve grader Celcius

J/m2

=

Joules pr. kvadratmeter

%

=

procent

N

=

Newton

N/m2

=

Newton pr. kvadratmeter

PE
PP
PET
HDPE
LDPE

=
=
=
=
=

polyethylen
polypropylen
polyethylenterephthalat
high density polyethylene
low density polyethylene

» engangs « -palle
TEA Average
EN-standarder
ISO-standarder

=
=
=
=

palle, der ikke returneres ( engangspalle )
middelværdi for spændingsenergiens absorbtion
europæiske standarder
internationale standarder ( Den Internationale Standardiserings
organisation )

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR SAMTLIGE SPECIFIKATIONER

I. Et emballageinstitut, der er godkendt af den medlemsstat, hvori emballagen fremstilles, skal
( medmindre andet er fastsat) årligt attestere, at emballagen opfylder kravene og fremlægge
en detaljeret rapport samt en beskrivelse af de tekniske egenskaber ved de bestanddele, som
udgør emballagen.

For hver levering attesterer emballagefabrikanten, at den leverede emballage opfylder
kravene, og udsteder den pågældende attest.
II . Samtlige materialer og genstande, der er bestemt til at komme i berøring med levnedsmid
ler, skal være i overensstemmelse med de forskrifter, der gælder i den medlemsstat, hvor
emballageleverandøren er etableret, samt med Det Europæiske Fællesskabs direktiv 89/
109/EØF .

Overensstemmelsen med disse bestemmelser attesteres årligt af et af medlemsstaten god
kendt emballageinstitut.
III . Den Europæiske Union kan til enhver tid lade et godkendt institut, som den selv vælger,
kontrollere, om bestemmelserne i punkt I og II er overholdt .

IV. Oplagring, fremstilling og påfyldning af emballage skal finde sted under hygiejnebetingelser,
der er i overensstemmelse med Rådets direktiv 93/43/EØF .
Note :

For så vidt angår indkøb foretaget uden for Den Europæiske Unions område , udstedes ovennævnte
attester

— enten af et institut, der er godkendt af en medlemsstat
— eller af et institut, der er godkendt af den stat, hvor indkøbene foretages .
Nedenstående bestemmelser gælder tilsvarende for indkøb, der foretages direkte eller indirekte af Kommis
sionen uden for Den Europæiske Unions område .

Nr . C 267/3
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1.0 — CER

Produkter

A.

Primcer

emballage

— KORN

— MAJS

— BLØD HVEDE

— SORGHUM

— HÅRD HVEDE

— RIS

— BYG

— BRUDRIS

G

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Kornet emballeres i nye, rene sække , der svarer til nedenstående beskrivelser og indeholder
50 kg:

a ) Nye jutesække af god kvalitet med en minimumsvægt på 410 g/m2, i henhold til EN-standard
766 .

b ) Nye sække, vævede af kombinationen jute/polyolefin med en minimumsvægt på 260 g/m2, i
henhold til EN-standard 767 .

c) Nye sække af vævede PP med en minimumsvægt på 85 g/m2, specielt UV-behandlede med
henblik på brug til levnedsmidler, i henhold til EN-standard 277.
— Sækkenes dimensioner afpasses efter massefylden af det produkt, der fyldes i.
— Sækkene lukkes med en stærk tråd, der er modstandsdygtig over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).
— Den resterende trækstyrkeværdi, efter UV-prøvningen ( cyklisk påvirkning i henhold til EN
277 ), skal mindst være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

a ) Nye jutesække skal være i henhold til EN-standard 766 .
b ) Nye sække af vævet jute/polyolefin skal være i henhold til EN-standard 767 .
c ) Nye sække af vævet PP skal være i henhold til EN-standard 277.

Overensstemmelsesattesten for sækkenes UV-behandling skal fremskaffes inden for seks måneder
før sækkenes fyldedato .
B. Transport

1 ) I bulk .

2 ) I bulk + tomme sække .
3 ) I sække .

4 ) På
—
—
—

paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
» engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejspalle ( håndtering fra fire sider ).
Pallen skal fyldes mest muligt med sække, uden at de fyldte sække rager uden for pallens
dæk .

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
5 ) Med sling:

a ) Sling: fire øjer ( Trefoil-type ).
Nyttelast: 1 500 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).

b ) Sling: et-punkts løft ( Net-type ).
Nyttelast: 1 100 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).
6 ) I containere :

Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
Sækkene anbringes liggende på fladen .
Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc «-materiale, således at
sækkene ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr . C 267/5

1.0 — CER (fortsat)

Produkter

Bemærkning

— KORN
— BLØD HVEDE

— MAJS
— SORGHUM

— HÅRD HVEDE

— RIS

— BYG

— BRUDRIS

,

50 kg8

1 ) Ved levering af korn i sække skal der yderligere medsendes tomme 50 kg sække til at rumme
2 % af kornleverancen .

2 ) Ved levering af korn i bulk skal der medleveres 5 % flere 50 kg sække end den leverede
kornmængde .
Sammen med de tomme sække leveres et antal nåle svarende til 1 nål pr. 100 MT leveret korn
samt stærk tråd (2 m pr. sæk ), der er modstandsdygtig over for UV-lys ( seks måneder i tropisk
klima — fugtighed og sol ).

Den resterende trækstyrkeværdi , efter UV-prøvningen ( cyklisk påvirkning i henhold til EN 277 )
skal mindst være på 25 N.

Nr. C 267/6
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2.1 — FAR 25

Produkt

A.

Frimær

emballage

MEL

f

BLØD HVEDE

\ MAJS

ί HÅRD HVEDE

MAJS GRYN AF MAJS

25 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Melet emballeres i nye, rene sække, der svarer til nedenstående beskrivelser. ( Indhold : 25 kg ).

a ) Vævede PP-sække med en minimumsvægt på 35 g/m2 i henhold til EN-standard 277.
b ) Vævede jute/polyolefin-sække med en minimumsvægt på 260 g/m2 i henhold til EN-standard
767 .

c) Vævede bomulds/polyolefin-sække med en minimumsvægt på 200 g/m2, i henhold til
EN-standard 769 .

d ) Papirsække med mindst to lag i henhold til EN-standard 770 .

Lagene skal tilsammen svare til 510 J/m2 TEA Average.
Sækkene lukkes med en stærk tråd, der er modstandsdygtig over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).
Den resterende trækstyrkeværdi, efter UV-prøvningen ( cyklisk påvirkning i henhold til EN 277 )
skal mindst være på 25 N.

2 ) Overensstemmelsesprøvninger
a ) PP-sække i henhold til EN-standard 277.

b ) Jute/polyolefin-sække i henhold til EN-standard 767 .
c ) Bomulds/polyolefin-sække i henhold til EN-standard 769 .
d ) Papirsække i henhold til EN-standard 770 .
Overensstemmelsesattesten for sækkenes UV-behandling skal fremskaffes inden for seks måneder
før sækkenes fyldedato .
B. Transport

1 ) I sække .

2 ) På
—
—
—
—

paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
» engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
Pallen skal fyldes mest muligt med sække, uden at de fyldte sække rager uden for pallens
dæk .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm på pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
3 ) Med sling :
Fire øjer (Trefoil-type ) eller et-punkts løft ( Net type ).
Nyttelast: ca . 1 100 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).
4 ) I containere :

Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .

Sækkene anbringes liggende på fladen .
Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc «-materiale, således at
sækkene ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr . C 267/7

2.2 — FAR 50

Produkt

A.

Primær

emballage

MEL

f

BLØD HVEDE

\ MAJS

[ HÅRD HVEDE

GRYN AF MAJS

50 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Melet emballeres i nye, rene sække, der svarer til nedenstående beskrivelser og indeholder
50 kg.

a ) Jutesække med en minimumsvægt på 270 g/m2, foret med vævede PP-sække med en
minimumsvægt på 85 g/m2 . De to sækkes kanter skal være sammensyede foroven. De skal
svare til EN-standard 766 .

b ) Bomuldssække med en minimumsvægt på 140 g/m2, foret med vævede PP-sække med en
minimumsvægt på 85 g/m2. De to sækkes kanter skal være sammensyede foroven. De skal
svare til EN-standard 768 .

c) Kombinerede jute/polyolefin-sække med en minimumsvægt på 260 g/m2, som svarer til
EN-standard 767 .

d) Vævede PP-sække med en minimumsvægt på 85 g/m2, som svarer til EN-standard 277. Skal
være UV-behandlet med henblik på brug til levnedsmidler .
e ) Papirsække med mindst tre lag.

Lagene skal tilsammen svare til mindst 6 80 J/m2 TEA Average. Skal svare til EN-standard
770 .

Sækkene lukkes med en stærk tråd, der er modstandsdygtig over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).
Den resterende trækstyrkeværdi , efter UV-prøvningen (cyklisk påvirkning i henhold til EN 277 )
skal mindst være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
a ) De forede jutesække skal svare til EN-standard 766 .
b ) De forede bomuldssække skal svare til EN-standard 768 .

c ) De kombinerede jute/PP-sække skal svare til EN-standard 767.
d ) De vævede PP-sække skal svare til EN-standard 277 .

e ) Papirsækkene skal svare til EN-standard 770 .
Overensstemmelsesattesten for sækkenes UV-behandling skal fremskaffes inden for seks måneder,
før sækkenes fyldning.
B. Transport

1 ) I sække .

2 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— » engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallen skal fyldes mest muligt med sække, uden at de fyldte sække rager uden for pallens
dæk .

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm på pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Bundspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).

Nr . C 267/8
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2.2 — FAR 50 (fortsat)
BLØD HVEDE

Produkt

MEL

MAJS
HÅRD HVEDE

GRYN AF MAJS

50 kg

3 ) Med sling:

Fire øjer ( Trefoil-type ) eller et-punkts løft ( Net-type ).
Nyttelast: ca . 1 100 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).
4 ) I containere :

Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
Sækkene anbringes liggende på fladen .
Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc«-materiale, således at
sækkene ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr . C 267/9

2.3 — FHAF

Produkt
A.

Primær

emballage

HAVREGRYN

25 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Havregrynene emballeres i nye, rene sække, der svarer til nedenstående beskrivelser og indehol
der 25 kg.

a ) Vævede bomulds/polyolefin-sække med en minimumsvægt på 200 g/m2, som svarer til
EN-standard 769 .

b ) Vævede PP-sække med en minimumsvægt på 85 g/m2, som svarer til EN-standard 277.
c ) Papirsække med mindst to lag, som svarer til EN-standard 770 .

Lagene skal tilsammen svare til mindst 510 J/m2 TEA Average.
Sækkene lukkes med en stærk tråd , der er modstandsdygtig over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).
Den resterende trækstyrkeværdi , efter UV-prøvningen (cyklisk påvirkning i henhold til EN 277 )
skal mindst være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
a ) Bomulds/polyolefin-sækkene skal svare til EN-standard 769 .
b ) PP-sækkene skal svare til EN-standard 277 .

c ) Papirsækkene skal svare til EN-standard 770 .
Overensstemmelsesattesten for sækkenes UV-behandling skal fremskaffes inden for seks måneder
før sækkenes fyldedato .
B. Transport

1 ) I sække .

2 ) På
—
—
—

paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
» engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Pallen skal fyldes mest muligt med sække, uden at de fyldte sække rager uden for pallens
dæk .

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm på pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtig PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
3 ) Med sling:
Sling med et-punkts løft ( Net-type ).
Nyttelast: ca . 1 100 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).
4 ) I containere :

Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
Sækkene anbringes liggende på fladen .
Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc « -materiale, således at
sækkene ligger fuldstændig fast i containeren .
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3.0 — PAL
Produkt

A.

Primær

emballage

PASTAPRODUKTER

12/24 x 1 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Pastaprodukterne pakkes i maksimum 1 kg emballager.
Emballagen kan være :
a ) enten film der er egnet til levnedsmidler
b ) eller en kasse fremstillet af karton .

— Emballagen skal være egnet til levnedsmidler.
— Stødprøvninger foretages på pakkede transportemballager .

B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Emballagerne med pasta pakkes sammen i bølgepapkasser af høj kvalitet, der kan modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger .
— Indholdet kan variere fra 12 til 24 pakker, maksimum 25 kg netto .
— Transportemballagen skal være fuldstændigt afpasset efter indholdet, således at den er stabil
og modstandsdygtig.
— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm .
— Længden af tapen skal være mindst 2L + 2H 10 cm .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger:

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige
kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage , eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage, i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde , at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingsstyrke på mindst 5 000 N.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.

— Den primære emballage må ikke fremvise nogen lækage .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
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Nr . C 267/ 11

3.0 — PAL (fortsat)
Produkt

C. Transport

PASTAPRODUKTER

12/24 x 1 kg

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller.
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens fire sider.
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Kasserne anbringes på bundfladen.

— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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4.0 — LEGs

Produkt

A.

Primeer

emballage

TØRREDE GRØNTSAGER :

BØNNER

TXT„_
HESTEBØNNER

50 kg&

1 ) Krav til emballage og opbevaring
De tørrede grøntsager emballeres i rene , nye sække, der svarer til nedenstående beskrivelser
( indhold : 50 kg ).

a ) Nye jutesække af høj kvalitet med en minimumsvægt på 410g/m2, som svarer til EN-standard
766 .

b ) Nye kombinerede jute/polyolefin-sække med en minimumsvægt på 260 g/m2, som svarer til
EN-standard 767 .

c ) Nye, vævede PP-sække med en minimumsvægt på 85 g/m2, specielt UV-behandlet med
henblik på brug til levnedsmidler, som svarer til EN-standard 277 .
— Sækkenes dimensioner afpasses efter massefylden hos det produkt, de skal indeholde .
— Sækkene lukkes med en stærk tråd, der er modstandsdygtig over for UV-lys ( seks
måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
Den resterende spændingsværdi, efter UV-prøvningen ( cyklisk påvirkning i henhold til
EN 277 ) skal mindst være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
a ) Nye jutesække skal svare til EN-standard 766 .
b ) Nye kombinerede jute/polyolefin-sække skal svare til EN-standard 767.
c ) Nye, vævede PP-sække skal svare til EN-standard 277.
Overensstemmelsesattesten for sækkenes UV-behandling skal fremskaffes inden for seks måneder
før sækkenes fyldning.
B. Transport

1 ) I sække .

2 ) På
—
—
—
—

paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
» Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider )
Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
Pallen skal fyldes mest muligt med sække, uden at de fyldte sække rager uden for pallens
dæk .

— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap over pallen med en ombukningskant på mindst 20 cm
om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
3 ) Med sling:
a ) Sling: fire øjer (Trefoil-type ).
Nyttelast: 1 500 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).
b ) Sling: et-punktsløft ( Net-type ).
Nyttelast: 1 100 kg
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).
4 ) I containere :

Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
Sække anbringes liggende på fladen .
Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc«-materiale , således at
sækkene ligger fuldstændig fast i containeren .
Bemærkning

Ved levering af tørrede grøntsager i sække , skal der yderligere medsendes 50 kg sække til at rumme
2 % af grøntsagsleverancen .
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5.0 — AlSev
Produkt

A.

Primær

emballage

SMÅBØRNSKOST

12 x 1 kg ( maksimum )

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Småbørnskosten emballeres i poser, maksimum 1 kg, der er lukket ved svejsning i begge ender,
har en tilstrækkelig længde og er forsynet med en klemme, således at de kan lukkes igen efter
åbning, og som har de nedenfor definerede egenskaber .
— Lamineret film til levnedsmidler .

— Den anvendte film skal være modstandsdygtig over for tropiske forhold i en periode på
mindst tolv måneder ( fugtighed — sol ), således at hverken produktets smag eller specifikke
kvaliteter ændres .

— Poserne skal være lufttætte og fyldt i modificeret atmosfære .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

30 tomme , lukkede poser undersøges for så vidt angår disse egenskaber .

— Brudspænding på mindst 15 N/mm2, målt i overensstemmelse med ISO-standard 1184 .
Lukningerne skal ved trækprøvning udvise en styrke på mindst 11 N/mm2, idet styrken
bestemmes på samme måde som for filmens vedkommende .
— Ilt transmission : maksimum 0,1 ccm/m"x24 timer.

— Perforeringsmodstand på mindst 120 g, målt i overensstemmelse med ASTM-standard D
1709 .

B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Poserne pakkes i en bølgepapkasse af høj kvalitet, maksimum 12 kg, som skal kunne modstå
påvirkningerne fra nedenstående prøvninger .
— Transportemballagen skal være fuldstændig tilpasset posernes størrelse, således at den frie
plads mellem poserne er så lille som mulig.

— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.

— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm .
— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H — 10 cm .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkninger fra følgende prøv
ninger:

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m .

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige
kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage, eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage, i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet .
b ) Stablingsstyrke på mindst 5 000 N.
Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette emballager.
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
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5.0 — AlSev (fortsat)
Produkt

SMÅBØRNSKOST

12 x 1 kg ( maksimum)

— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.

— Den primære emballage må ikke fremvise nogen lækage .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport:

— Maksimal palleteringshøjde : to paller.
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic , der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen.

— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne langs fyldes op med » ad hoc «-materiale,
således at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr . C 267/ 15

6.1 — LEP 1
SKUMMETMÆLKSPULVER

Produkt

A.

Primær

emballage

VITAMINISERET
SKUMMETMÆLKSPULVER
SØDMÆLKSPULVER

,

12 x 1 kg
in
i tkg
20
2U xx 11 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Mælkepulveret emballeres i poser, der er lukket ved svejsning i begge ender, har en tilstrækkelig
længde og er forsynet med en klemme, således at de kan lukkes igen efter åbning, og som har de
nedenfor definerede egenskaber:
— Lamineret film til levnedsmidler .

— Den anvendte film skal være modstandsdygtig over for tropiske forhold i en periode på
mindst tolv måneder ( fugtighed — sol ), således at hverken produktets smag eller specifikke
kvaliteter ændres .

— Poserne skal være lufttætte og fyldt i modificeret atmosfære .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
30 tomme, lukkede poser undersøges for så vidt angår disse egenskaber:

— Brudspænding på mindst 15 N/mm2, målt i overensstemmelse med ISO-standard 1184 .
Lukningerne skal ved trækprøvning udvise en styrke på mindst 11 N/mm2, idet styrken
bestemmes på samme måde som for filmens vedkommende .

— Ilttransmission : maksimalt 0,1 ccm/m2 x24 timer .
— Perforeringsmodstand på mindst 120 g, målt i overensstemmelse med ASTM-standard
D 1709 .

B. Transport
emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
12 eller 20 poser a 1 kg pakkes i en bølgepapkasse af høj kvalitet, som skal kunne modstå
påvirkningerne fra nedenstående prøvninger .
— Transportemballagen skal være fuldstændig tilpasset posernes størrelse, således at den frie
plads mellem poserne er så lille som mulig.

— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkninger fra følgende prøv
ninger :

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige
kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage, eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage , i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingstyrke på mindst 10 000 N for så vidt angår 20x1 kg og 5 000 N for så vidt angår
12 x 1 kg.
Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.
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6.1 — LEP 1 (fortsat)
SKUMMETMÆLKSPULVER

Produkt

VITAMINISERET
SKUMMETMÆLKSPULVER
SØDMÆLKSPULVER

12 x 1 kg
20 x 1 kgg

* ! £8

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Poserne må ikke fremvise nogen lækage .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport:
— Maksimal palleteringshøjde : to paller.
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic , der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr . C 267/ 17

6.2 — LEP 25 +
SKUMMETMÆLKSPULVER

Produkt

VITAMINISERET SKUMMETMÆLKSPULVER

25 kg + 25 plastiksække + klemmer

SØDMÆLKSPULVER

A.

Primær

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Mælkepulveret emballeres i nye papirsække, der er rene , tørre og hele .

a ) — Sækkene skal bestå af mindst tre lag, der tilsammen svarer til mindst 420 J/m2 TEA
Average .

— Det andet lag skal skal være belagt med et PE-lag på mindst 15 g/m2 .
— Inden i de tre lag skal der være en PE-sæk med sammensvejset bund . Tykkelse på
minimum 0,08 mm.

b ) 25 tomme poser, der hver kan indeholde 1 000 g.
— PE-poserne skal være tilstrækkelig store til , at de manuelt kan fyldes og uden vanskelig
hed kan lukkes med den klemme , der ligeledes er vedlagt .
— Poser og klemmer lægges i sækken ( mindst tre lag ) og PE-inderposen , således at de
befinder sig øverst i sækken .
— Tråden, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder fugtighed og sol ).
Den resterende trækstyrkeværdi , efter UV-prøvningen ( cyklisk påvirkning i henhold til
EN 277 ) skal mindst være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
a ) Sække til transport af fødevarehjælp i form af mælkepulver i sække med 25 kg skal svare til
EN-standard 770 .

b ) De tomme poser skal opfylde følgende krav :
Prøver : 30 tomme , lukkede poser.

— Brudpænding på mindst 15 N/mm2, målt i overensstemmelse med ISO-standard 1184;
svejsningerne skal ved prøvning udvise en brudspænding på mindst 11 N/mm", idet
styrken bestemmes på samme måde som for filmens vedkommende .
— Poserne skal være af en kvalitet, som er beregnet til levnedsmidler .
— Perforeringsmodstand på minimum 120 g, målt i overensstemmelse med ASTM-standard
D 1709 .

B. Transport

1 ) På paller:
— Maksimal stablingshøjde for paller : to lag .

—
—
—
—
—
—
—

» Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic , der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Sækkene anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to sække i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc«-materiale , således
at sækkene ligger fuldstændig fast i containeren .
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6.3 — LEP 25
SKUMMETMÆLKSPULVER

Produkt

VITAMINISERET SKUMMETMÆLKSPULVER

25 kg

SØDMÆLKSPULVER

A.

Primeer

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Mælkepulveret emballeres i nye papirsække, der er rene, tørre og hele .

— Sækkene skal bestå af mindst tre lag, der tilsammen svarer til mindst 420 J/m2 TEA
Average .

— Det andet lag skal skal være belagt med et PE-lag på mindst 15 g/m2 .
— Inden i de tre lag skal der være en PE-sæk med sammensvejset bund . Tykkelse på minimum
0,08 mm.

— Tråden, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder fugtighed og sol ).
Den resterende trækstyrkeværdi , efter UV-prøvningen ( cyklisk påvirkning i henhold til
EN 277 ) skal mindst være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
— Sækkene til transport af fødevarehjælp i form af mælkepulver i sække med 25 kg skal svare
til EN-standard 770 .

B. Transport

1 ) På
—
—
—
—
—
—
—
—

paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
Maksimal palleteringshøjde : to paller .
» Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
Ingen af transportemballagerne må rage udenfor pallens dæk .
Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic , der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc «-materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr . C 267/ 19

7.0 — B
Produkt

A.. Primær
emballage

1 x 25 kg

SMØR

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Smørret emballeres i nye papkasser, der indeholder 1 blok på 25 kg.
De enkelte blokke på 25 kg pakkes ind i pergamentpapir eller lignende og anbringes i
kasserne .

Pergamentpapiret eller det tilsvarende materiale skal opfylde de forskrifter, der gælder i
fremstillingslandet med hensyn til levnedsmiddelemballage . Det skal være helt tørt, af god
kvalitet, vandtæt og må ikke forudgående have været i saltlage .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

— Kassernes ydre mål skal være følgende : L: 43 cm, B : 32 cm, H : ca . 24 cm.
— Eftersom der ikke må være noget tomrum mellem smørret og kassen, og grundmålene ikke
må ændres, er det hensigtsmæssigt at tilpasse kassens højde .
— Bølgepappet skal mindst bestå af dobbel-dobbel med B og C-bølge ( fluting ).

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

kraft 200 g/m2 eller tilsvarende ( udvendig liner)
semi kemisk 127 g/m2 (yderste B-fluting)
kraft 200 g/m2 eller tilsvarende (mellem liner)
semi kemisk 127 g/m2 ( C-fluting)
kraft 200 g/m2 eller tilsvarende ( indvendig liner ).

Kompressionsstyrke : 7 900 N i overensstemmelse med EN-standard 22872 ( en tom kasse ,
konditioneret ved + 23°C, 50% R.H.

— Der må ikke anvendes hæfteklammer, stålbånd eller ståltråd .

— Papkasserne lukkes ved hjælp af tape af plastic med en bredde på mindst 50 mm .
— Tapens længde skal mindst være 2L + 2H-10 cm.
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
B. Transport

Smørret skal oplagres og transporteres ved en temperatur på mellem - 15 °C og - 10 °C.

1 ) På paller i kølevogn ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
—
—
—
—
—
—
—

» Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Nyttelast på 1 500 kg .
Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
Hele pallen anbringes under gennemsigtig film, således at pallen er kompakt .

2 ) I kølecontainere :

— Containerne fyldes op med gods på paller .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at pallerne står fuldstændig fast i containeren .
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8.0 — FRO
Produkt

A.

Primær

emballage

SMELTEOST

·

12 kg ( maksimum )

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Smelteosten emballeres i kartonæsker, i portioner .
Hver enkelt portion emballeres i aluminiumfolie til levnedsmidler .

Nettovægten af ost i den primære emballage skal være mellem 140 og 200 g pr. æske .
Stød- og kompressionsprøvningerne udføres på pakkede transportemballager.
(Jf. transportemballage nedenfor ).

B. Transport
emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Æskerne pakkes i en transportemballage, der er af høj kvalitet, maksimum 12 kg netto, og som
kan modstå påvirkningerne fra nedenstående prøvninger .
Lukningen af transportemballagen , kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
Limen , der anvendes til fremstilling og lukning af kasserne, skal være modstandsdygtig over for
fugt .
Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks måneder
— fugtighed og sol ).
Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.

Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger:

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m.
Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige
kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage, eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage , i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde , at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.
Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager.
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Æskerne må ikke fremvise nogen lækage .

— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).

C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .

— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
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Nr . C 267/21

8.0 — FRO (fortsat)
Produkt

SMELTEOST

12 kg ( maksimum )

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap , som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc«-materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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9.1 — BO 1 m
Produkt

A.

Primær

emballage

BUTTEROIL

Blik — 12x1 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Butteroil emballeres i dåser med et nettoindhold på 1 kg, der er behandlet udvendigt med lak og
indvendigt med en levnedsmiddellak, fyldes helt og lukkes hermetisk .
Påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag lak indvendig — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .

— Stødprøvningen foretages på pakkede transportemballager .
— Bliktykkelse : minimum 0,19 mm.
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Dåserne med butteroil pakkes i transportemballage , der indeholder tolv dåser med 1 kg.
Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
Limen, der anvendes til fremstilling og lukning af transportemballagen, skal være modstandsdyg
tig over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm.

— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
— Hvis dåserne anbringes oven på hinanden i transportemballagen, skal de adskilles ved
mellemstykker af dobbelt bølgepap .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder tolv dåser a 1 kg fyldt til 95 % med vand, konditioneret i
en uge i henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C , relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne
modstå påvirkningerne fra følgende prøvninger :
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet .
— Stablingsstyrke på mindst 8 000 N.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager :
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Mellemstykkerne skal være hele og funktionsdygtige .

— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):

— Maksimal palleteringshøjde : to paller.
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).

13 . 9 . 96

DA

I

De Europæiske Fællesskabers Tidende

Nr. C 267/23

9.1 — BO 1 m (fortsat)
Produkt

BUTTEROIL

Blik — 12 χ 1 kg

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .

— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc «-materiale , således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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9.2 — BO 2,5 m
Produkt

A.

Primær

emballage

BUTTEROIL

8 x2,5 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Butteroil emballeres i dåser med et nettoindhold på 2,5 kg, der er behandlet udvendigt med lak
og indvendigt med en levnedsmiddellak , fyldes helt og lukkes hermetisk .
Påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag lak indvendig — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m" — dåser med
efterlakering af sidesømmen .
— Stødprøvning foretages på pakkede transportemballager .
— Bliktykkelse : mindst 0,22 mm .
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Dåserne med butteroil pakkes i transportemballager, der indeholder otte dåser med 2,5 kg.
Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
Limen , der anvendes til fremstilling og lukning af transportemballagen, skal være modstandsdyg
tig over for fugt .

— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm .
— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm .
— Den lim , der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.

— Hvis dåserne anbringes oven på hinanden i transportemballagen , skal de adskilles ved
mellemstykker af dobbelt bølgepap .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder otte dåser a 2,5 kg fyldt til 95 % med vand , konditioneret i
en uge i henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C , relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne
modstå påvirkningerne fra følgende prøvninger :
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m .
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde , at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet.
— Stablingsstyrke på mindst 8 000 N.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager :
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .

— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Mellemstykkerne skal være hele og funktionsdygtige .
— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
—- Maksimal palleteringshøjde : to paller .
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
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Nr . C 267/25

9.2 — BO 2,5 m (fortsat)
Produkt

BUTTEROIL

8x2,5 kg

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75% af pallens topdæk .

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens fire sider .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).

— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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9.3 — BO 5 m
Produkt

A.

Primær

emballage

BUTTEROIL

4 x 5 kg

i ) Krav til emballage og opbevaring

Butteroil emballeres i dåser med et nettoindhold på 5 kg, der er behandlet udvendigt med lak og
indvendigt med en levnedsmiddellak, fyldes helt og lukkes hermetisk .
Påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag lak indvendig — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen.
— Stødprøvning foretages på pakkede transportemballager.
— Bliktykkelse: stum : minimum 0,23 mm.
B. Transport
emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Dåserne med butteroil pakkes i transportemballager, der indeholder fire dåser med 5 kg.
Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .

Limen, der anvendes til fremstilling og lukning af transportemballagen, skal være modstandsdyg
tig over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.

— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm.
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder fire dåser a 5 kg fyldt til 95 % med vand, konditioneret i en
uge i henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger:

— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde , at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet .
— Stablingsstyrke på mindst 8 000 N.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.

— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):

— Maksimal palleteringshøjde: to paller.
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
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Nr. C 267/27

9.3 — BO 5 m (fortsat)
Produkt

BUTTEROIL

4 x 5 kg

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .

— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2)

I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc «-materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren.
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9.4 — BO 10 m
Produkt

A.

Primær

emballage

BUTTEROIL

2x10 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Butteroil emballeres i dåser med et nettoindhold på 10 kg, der er behandlet udvendigt med lak
og indvendigt med en levnedsmiddellak, fyldes helt og lukkes hermetisk .
Påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag lak indvendig — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .

— Stødprøvning foretages på pakkede transportemballager .
— Bliktykkelse : minimum 0,27 mm.
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Dåserne med butteroil pakkes i transportemballager, der indeholder to dåser med 10 kg.
Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
Limen, der anvendes til fremstilling og lukning af transportemballagen , skal være modstandsdyg
tig over for fugt.

— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm.

— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder to dåser a 10 kg fyldt til 95 % med vand, konditioneret i en
uge i henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger:
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet.
— Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport.

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .

— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
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Nr. C 267/29

9.4 — BO 10 m (fortsat)
Produkt

BUTTEROIL

2x10 kg

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens fire sider .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2)

I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.

— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc «-materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .

Nr. C 267/30
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9.5 — BO 20 m
Produkt

A.

Primær

emballage

BUTTEROIL

1 x 20 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Butteroil emballeres i dåser med et nettoindhold på 20 kg, der er behandlet udvendigt med lag og
indvendigt med en levnedsmiddellak, fyldes helt og lukkes hermetisk .

Påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag lak indvendig — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .
— Stødprøvning foretages på pakkede transportemballager.
— Bliktykkelse : minimum 0,27 mm.
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Dåserne med butteroil pakkes i transportemballager, der indeholder én dåse med 20 kg.

Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
Limen, der anvendes til fremstilling og lukning af transportemballagen, skal være modstandsdyg
tig over for fugt.

— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm.
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder én dåse a 20 kg fyldt til 95 % med vand, konditioneret i en
uge i henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger :
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet .
— Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres ,
som den normalt vil være placeret under transport .
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.

— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
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Nr. C 267/31

9.5 — BO 20 m (fortsat)
Produkt

BUTTEROIL

1 x 20 kg

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc «-materiale , således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren.
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9.6 — BO 200 m
Produkt

A.

Primær

emballage

BUTTEROIL

200 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Butteroil emballeres i nye ståltromler med Tri Sure Spuns, nettoindhold på 200 kg, behandlet
udvendigt med lak og indvendigt med en levnedsmiddellak, fyldes helt og lukkes hermetisk .
— Tromlerne skal have en nettovægt på minimum 18 kg.
— Tromlernes bund og låg skal have en tykkelse på minimum 1,0 mm .
— Tromlernes stum skal have en tykkelse på minimum 0,9 mm .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
Ståltromlerne fyldt til 95 % med vand skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende faldprøv
ninger:

— Første prøvning (tre tromler ):
Tromlen udsættes for et fald med anslag mod et punkt på bertelkanten .
Tromlen orienteres, således at anslag- og tyngdepunkt befinder sig i tromlens diagonale
lodlinie .

Er der ingen bertelkant, foretages faldet diagonalt mod svejsesømmen mellem bund og
svøb .

— Anden prøvning ( tre andre tromler ):
Tromlen udsættes for et fald med anslag mod tromlens svageste del , som ikke er prøvet ved
første prøvning, f.eks . mod Tri Sure Spunsen, eller for visse tromler, mod svøbets langsgående
svejsesøm .

Resultatet af disse prøvninger konstateres for seks tromler. Tromlerne må ikke vise nogen form
for utæthed efter trykudligning .
Faldhøjde : 1,20 m .
B. Transport

Tromlerne skal altid stå oprejst under transporten .
1 ) I tromler (i bulk ).

2 ) På
—
—
—
—
—

paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
Maksimal stablingshøjde på palle : tre tromler.
» Engangs«-palle af høj kvalitet på minimum 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Tromlerne skal pakkes tæt på pallen .
To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ) anbringes vandret om tromlerne; brudspænding:
550 N/m2 .

3 ) I containere :

— Maksimum to lag i oprejst stilling.
— Mellem de to lag anbringes en mellemplade af spåntræ med en tykkelse på mindst 10 mm
eller plader af stuvholt (» dunnage wood «), som dækker containerens indvendige flade i
bredden og for spåntræspladernes vedkommende mindst dækker to tromler i længden .
— Træpladerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc « -materiale, således
at tromlerne står fuldstændig fast i containeren .
4 ) Søtransport:
Samme regler ( med de fornødne ændringer ) som for containere .
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Nr . C 267/33

10.1 — H 1 pet

Produkt

A.

Primeer

emballage

OLIER

RAPS
PALME

SOLSIKKE
OLIVEN

12 x 1 liter
15 x 1 liter

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Olien emballeres i hermetisk lukkede PET(polyethylenterephthalat)-flasker med 1 liter til lev
nedsmidler .

Flaskerne skal være forsynet med skruekapsel ( tamper-proof).
— Flaskerne skal i tom tilstand veje minimum 28,5 g.
— Tæthed : ingen utæthed under belastning fra to palleenheder .

— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
PET-flaskerne a 1 liter olie emballeres i kasser, som indeholder 12x1 liter eller 15x1 liter.
Lukningen af transportemballagen kan foretages med limning eller ved hjælp af tape .
— Den anvendte tape skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks måneder —
fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på minimum 50 mm.
— Længden af tapen, der anvendes til lukning, skal mindst være 2L + 2H-10 cm.

— Lim, der anvendes til fremstilling og lukning af kasserne , skal være modstandsdygtig over for
fugt .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Kasser, der indeholder 12x1 liter eller 15x1 liter, konditioneret i en uge i henhold til
EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne
fra følgende prøvninger.
Lodret chokpåvirkning fra en højde på 1,20 m.
— 1 , prøvning: 1 transportemballage fladt på bunden
— 2 , prøvning: 1 transportemballage fladt på toppen
— 3 , prøvning: 1 transportemballage fladt på den længste side

— 4 , prøvning: 1 transportemballage fladt på den korteste side
— 5 , prøvning : 1 transportemballage på et tophjørne .
Kompressionsstyrke, minimum 6 000 N.
Denne prøvning udføres i henhold til EN-standard 22872 , med emballagen placeret i normal
position som under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagerne må være deformerede, men skal være hele og må ikke have rivninger, der er
større end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— PET-flaskerne må ikke fremvise nogen utætheder.
— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ()ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):

— Maksimal palleteringshøjde : to paller .
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
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10.1 — H 1 pet (fortsat)

Produkt

OLIER

RAPS
PALME
SOLSIKKE
OLIVEN

12 x 1 liter
15 x 1 liter

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk.
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Kasserne anbringes på bundfladen.
— Mellem tredje og fjerde lag lægges mellemstykker af dobbelt bølgepap, som dækker
containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr . C 267/35

10.2 — H 1 m

f RAPS
Produkt

OLIER

PAT MF

cat
cwfc
SOLSIKKE

Blik — 12 x 1 liter

1 OLIVEN
A.

Frimcer

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Olien emballeres i dåser med et nettoindhold på 1 liter, der er behandlet udvendigt med lak,
fyldes helt og lukkes hermetisk .

Påfyldningen skal foretages i modificeret atmosfære .

— Ubehandlet stum — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .

— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager.
— Bliktykkelse : minimum 0,19 mm.
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Dåserne med olie emballeres i transportemballage, som indeholder 12x1 liter dåser.

Lukningen af transportemballagerne kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den anvendte tape skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks måneder —
fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den tape, der anvendes til lukning, skal mindst være 2L + 2H-10 cm.
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af kasserne, skal være modstandsdygtig over
for fugt.
— Fïvis dåserne anbringes oven på hinanden i transportemballagen, skal de adskilles ved
mellemstykker af dobbelt bølgepap .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
Transportemballager, der indeholder tolv dåser a 1 liter fyldt til 95 % med vand, konditioneret i
en uge i henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne
modstå påvirkningerne fra følgende prøvninger:
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet .
— Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager :
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Mellemstykkerne skal være hele og funktionsdygtige .
— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum.
— transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):

— Maksimal palleteringshøjde : to paller .
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
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10.2 — H 1 m (fortsat)

Produkt

OLIER

RAPS
PALME
SOLSIKKE
OLIVEN

Blik — 12 x 1 liter

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2)

I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde lag lægges mellemstykker af dobbelt bølgepap , som dækker
containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc«-materiale , således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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Nr. C 267/37

10.3 — H 2,5 m
f
Produkt

OLIER

RAPS
PAT MF

cnmvvc
SOLSIKKE

Blik — 8 x 2,5 liter

1 OLIVEN
A.

Primær

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Olien emballeres i dåser med et nettoindhold på 2,5 liter, der er behandlet udvendigt med lak ,
fyldes helt og lukkes hermetisk .
Påfyldningen skal foretages i modificeret atmosfære .

— Ubehandlet stum — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .

— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .
— Bliktykkelse : minimum 0,22 mm.

B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Dåserne med olie emballeres i transportemballager, som indeholder 8x2,5 liter dåser .
Lukningen af transportemballagerne kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den anvendte tape skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks måneder —
fugtighed og sol ).

— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den tape, der anvendes til lukning, skal mindst være 2L + 2H-10 cm.

— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af kasserne, skal være modstandsdygtig over
for fugt .
— Hvis dåserne anbringes oven på hinanden i transportemballagen, skal de adskilles ved
mellemstykker af dobbelt bølgepap .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder 8x2,5 liter fyldt til 95 % med vand, konditioneret i en uge i
henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger:
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet .
— Stablingsstyrke på mindst 8 000 N.
Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres ,
som den normalt vil være placeret under transport.

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Mellemstykkerne skal være hele og funktionsdygtige .
— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
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Blik — 8 x 2,5 liter

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .

— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.

— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde lag lægges mellemstykker af dobbelt bølgepap, som dækker
containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at kasserne ligger fuldstændig fast i containeren .
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JtSlik — 4x5 liter

OLIVEN

A.

Primær

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Olien emballeres i dåser med et nettoindhold på 5 liter, der er behandlet udvendigt med lak og
indvendigt med en levnedsmiddellak, fyldes helt og lukkes hermetisk .
Påfyldningen skal foretages i modificeret atmosfære .

— Ubehandlet stum — fortinning, både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .
— Stødprøvning foretages på pakkede transportemballager.
— Bliktykkelse : Stum: minimum 0,23 mm.
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Dåserne med butteroil pakkes i transportemballager, der indeholder fire dåser a 5 liter .

Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Limen der anvendes til fremstilling og lukning af transportemballagen, skal være modstands
dygtig over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den anvendte tape skal mindst være 2L + 2H-10 cm.
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder 4x5 liter fyldt til 95 % med vand, konditioneret i en uge i
henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger :
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde , at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet.
— Stablingsstyrke på mindst 8 000 N.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager :
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller.

— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
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— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde lag lægges mellemstykker af dobbelt bølgepap, som dækker
containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc «-materiale, således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .
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Blik — 2x10 liter

[ OLIVEN
A.

Primær

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Olien emballeres i dåser med et nettoindhold på 10 liter, der er behandlet udvendigt med lak,
fyldes helt og lukkes hermetisk .
Påfyldningen skal foretages i modificeret atmosfære .

— Ubehandlet stum — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .

— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballage . ·
— Bliktykkelse : minimum 0,27 mm.
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Dåserne med olie emballeres i transportemballager, som indeholder to dåser a 10 liter .

Lukningen af transportemballagerne kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den anvendte tape skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks måneder —
fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den tape, der anvendes til lukning, skal mindst være 2L + 2H-10 cm.

— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af kasserne, skal være modstandsdygtig over
for fugt.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder 2x10 liter fyldt til 95 % med vand , konditioneret i en uge i
henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger :
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde , at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet .
— Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager :
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .
— Transportemballagernes udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller.

— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
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— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde lag lægges mellemstykker af dobbelt bølgepap, som dækker
containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc «-materiale, således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .

13 . 9 . 96

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 DA 1

Nr . C 267/43

10.6 — H 20 m

Produkt

OLIER

RAPS
PALME

CSOLSIKKE
/-VT rii/ i/ r

...

.

" hk — 1 x 20 Ilter

OLIVEN

A.

Primær

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Olien emballeres i dåser med et nettoindhold på 20 1, der er behandlet udvendigt med lak, fyldes
helt og lukkes hermetisk .

Påfyldningen skal foretages i modificeret atmosfære .

— Ubehandlet stum — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .
— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .
— Bliktykkelse : minimum 0,27 mm.
B. Transport
emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Dåserne med olie emballeres i transportemballage, som indeholder 1 dåse a 20 liter.

Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den anvendte tape skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks måneder —
fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af den tape , der anvendes til lukning, skal mindst være 2L + 2H-10 cm.

— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af kasserne , skal være modstandsdygtig over
for fugt.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Transportemballager, der indeholder 1x20 liter fyldt til 95 % med vand, konditioneret i en uge i
henhold til EN-standard 22233 ved 20 °C, relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger :
— Lodret chokpåvirkning i form af tre lodrette fald fra en højde på 1 m.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige kanter,
udgående fra forskellige hjørner; emballagen orienteres på en sådan måde , at dens tyngde
punkt ligger lodret over anslagspunktet.
— Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.

Prøvningen udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen placeres,
som den normalt vil være placeret under transport .
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end flappens bredde .

— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Dåserne må ikke fremvise nogen lækage efter udligning af vakuum .

— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 5 35 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .

— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
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Blik — 1 x 20 liter

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding : 550 N/mm*.

— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde lag lægges mellemstykker af dobbelt bølgepap, som dækker
containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale , således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .
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A.

Primær

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Olien emballeres i nye ståltromler med Tri Sure Spuns, nettoindhold på 200 liter, behandlet
udvendigt med lak og indvendigt med en levnedsmiddellak , fyldes helt og lukkes hermetisk i
nitrogenatmosfære .
— Tromlen skal have en nettovægt på minimum 18 kg.
— Tromlens bund og låg skal have en tykkelse på minimum 1,0 mm.
— Tromlens stum skal have en tykkelse på minimum 0,9 mm.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Ståltromlerne fyldt til 95 % med vand skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende faldprøv
ninger :

— Første prøvning ( tre tromler ):
Tromlen udsættes for et fald med anslag mod et punkt på bertelkanten .
Tromlen orienteres således at anslag- og tyngdepunkt befinder sig i tromlens diagonale
lodlinie .

Er der ingen bertelkant, foretages faldet diagonalt mod svejsesømmen mellem bund og
svøb .

— Anden prøvning ( tre andre tromler ):
Tromlen udsættes for et fald med anslag mod tromlens svageste del som ikke er prøvet ved
første prøvening, f. eks . mod Tri Sure Spunsen , eller for visse tromler, mod svøbets
langsgående svejsesøm .
Resultatet af disse prøvninger konstateres for seks tromler. Tromlerne må ikke vise nogen form
for utæthed efter trykudligning.
Faldhøjde : 1,20 m.
B. Transport

Tromlerne skal altid stå oprejst under transporten
1 ) I tromler (i bulk ).

2 ) På
—
—
—
—
—

paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
Maksimal stablingshøjde på palle : tre tromler.
» Engangs « -palle af høj kvalitet på minimum 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Tromlerne skal pakkes tæt på pallen .
To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ) anbringes vandret om tromlerne ; brudspænding: 550
N/m2 .

2 ) I containere :

— Maksimum to lag i oprejst stilling.
— Mellem de to lag anbringes en mellemplade af spåntræ med en tykkelse på mindst 10 mm
eller plader af stuvholt (» dunnage wood «), som dækker containerens indvendige flade i
bredden og for spåntræspladernes vedkommende mindst dækker to tromler i længden .
— Træpladerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc«-materiale, således
at tromlerne står fuldstændigt fast i containeren .
4 ) Søtransport:

Samme regler ( med de fornødne ændringer ) som for containere .
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A.

Primeer

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Olien emballeres i HD-polyethylen-dunke med 5 liter, bestemt til levnedsmidler, lukkes herme
tisk .

Dunkene skal være forsynet med håndtag og skruekapsel ( tamper-proof).
— HDPE skal være UV-stabiliseret .

— Dunkene skal i tom tilstand veje minimum 180 g.
— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Dunkene med olie pakkes i transportemballage : fire dunke a 5 liter.

Lukningen af transportemballagen kan foretages med limning eller ved hjælp af tape .
— Den anvendte tape skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks måneder —
fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på minimum 50 mm.
— Længden af tapen, der anvendes til lukning, skal mindst være 2L + 2H-10 cm.

— Lim, der anvendes til fremstilling og lukning af kasserne , skal være modstandsdygtig over for
fugt .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
Transportemballager, der indeholder 4x5 liter, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard
22233 ved 20 °C , relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger :

Lodret chokpåvirkning fra en højde på 1,20 m.
— 1 , prøvning : 1 transportemballage fladt på bunden

— 2 , prøvning: 1 transportemballage fladt på toppen
— 3 , prøvning : 1 transportemballage fladt på den længste side

— 4 , prøvning: 1 transportemballage fladt på den korteste side
— 5 , prøvning: 1 transportemballage på et tophjørne .
Kompressionsstyrke, minimum 5 000 N.
Denne prøvning udføres i henhold til EN-standard 22872 , med emballagen placeret i normal
position som under transport.

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagerne må være deformerede, men skal være hele og må ikke have rivninger, der er
større end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— PET-flaskerne må ikke fremvise nogen utætheder .

— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller.

— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
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PE

4x5 liter

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .

— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde lag lægges mellemstykker af dobbelt bølgepap, som dækker
containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale , således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .

Nr . C 267/48

De Europæiske Fællesskabers Tidende

IDA

13 . 9 . 96

10.9 — H 20 pe

[ RAPS
Produkt

PAI M F

OLIER

cat civi/ c

SOLSIKKE

PE — 1x20 liter

i OLIVEN
A.

Primær

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Olien emballeres i HD-polyethylen-dunke med 20 liter, bestemt til levnedsmidler, lukkes
hermetisk .

Dunkene skal være forsynet med håndtag og skruekapsel ( tamper-proof).
Dunkene skal være stabelbare .
— HDPE skal være UV-stabiliseret .

— Dunkene skal i tom tilstand veje minimum 1 000 g.

— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager.
— Tæthed : ingen utætheder under belastning fra to palleenheder .

2 ) Overensstemmelsesprøvninger
Dunkene fyldt til 95 % med vand skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende faldprøv
ninger:

a ) Første prøvning ( tre tromler ):
Tromlen udsættes for et fald med anslag mod et punkt på bertelkanten .
Tromlen orienteres således at anslag- og tyngdepunkt befinder sig i tromlens diagonale
lodlinie .

Er der ingen bertelkant, foretages faldet diagonalt mod svejsesømmen mellem bund og
svøb .

b ) Anden prøvning ( tre andre tromler ):
Tromlen udsættes for et fald med anslag mod tromlens svageste del som ikke er prøvet ved
første prøvening, f.eks . mod Tri Sure Spunsen .
Resultatet af disse prøvninger konstateres for seks tromler . Tromlerne må ikke vise nogen form
for utæthed efter trykudligning.
Faldhøjde : 1,20 m.

B. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .

— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic , der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
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Nr . C 267/49

10.9 — H 20 pe (fortsat)

Produkt

OLIER

RAPS
PALME
SOLSIKKE
OLIVEN

PE — 1 x 20 liter

2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde lag anbringes en mellemplade af spåntræ med en tykkelse på mindst
10 mm eller plader af stuvholt (» dunnage wood «), som dækker containerens indvendige
bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren.
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .
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11.1 — SUB 25
Produkt

A.

Primeer

emballage

SUKKER

1 x 25 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Sukkeret emballeres i nye, rene sække, der svarer til nedenstående beskrivelser og indeholder
25 kg.

a ) Nye vævede PP-sække med en minimumsvægt på 85 g/m2 og indvendig polyethylen-sæk
sammensvejset til bunden og en tykkelse på 50 micron for LDPE eller 30 micron for HDPE.
De vævede PP-sække skal være UV-behandlet med henblik på brug til levnedsmidler. Sækken
sys sammen med PE-sækken foroven og forneden .
De skal svare til EN-standard 277 .

b ) Nye HDPE/LDPE-sække .

Laminerede sække af 50% HDPE og 50% LDPE med en minimumsvægt på 130 g/m2, som
svarer til EN-standard 787 .

c ) Papirsække bestående af mindst to lag.

Det andet lag skal være belagt med et PE-lag på 15 g/m2.
Lagene skal tilsammen svare til minimum 510 J/m2 TEA Average; de skal svare til
EN-standard 770 .

Sækkene lukkes med en stærk tråd, der er modstandsdygtig over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).
Den resterende trækstyrkeværdi, efter UV-prøvningen (cyklisk påvirkning i henhold til EN
standar 277 ) skal minimum være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

a ) De nye vævede PP-sække skal svare til EN-standard 277.
b ) De nye HDPE/LDPE-sække skal svare til EN-standard 787.
c ) Papirsække skal svare til EN-standard 770 .

Overensstemmelsesattesten for sækkenes UV-behandling skal fremskaffes inden for seks måneder
før sækkenes fyldedato .
B. Transport

D På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport):

—
—
—
—

» engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
Pallen skal fyldes mest muligt med sække , uden at de fyldte sække rager uden for pallens
dæk .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm på pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) Med sling:

Fire øjer ( Trefoil-type ) eller et-punkts løft ( Net type ).
Nyttelast: ca . 1 100 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst 5 gange nyttelasten ).
3 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Sækkene anbringes liggende på fladen .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc «-materiale , således
at sækkene ligger fuldstændigt fast i containeren .
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Nr . C 267/51

11.2 — SUB 50
Produkt

A.

Primær

emballage

SUKKER

1 x 50 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Sukkeret emballeres i nye, rene sække, der svarer til nedenstående beskrivelser og indeholder
50 kg.

a ) Nye jutesække med en minimumsvægt på 305 g/m2 og indvendig sæk sammensvejset til
bunden og en minimumstykkelse på 50 micron for LDPE eller 30 micron for HDPE. De to
sække sys sammen foroven og forneden .
De skal svare til EN-standard 766 .

b ) Nye vævede PP-sække med en minimumsvægt på 85 g/m2 med indvendig polyethylen-sæk
sammensvejset til bunden og en minimumstykkelse på 50 micron for LDPE eller 30 micron
for HDPE .

De vævede PP-sække skal være UV-behandlet med henblik på brug til levnedsmidler.
Sækkene sys sammen foroven og forneden.
De skal svare til EN-standard 277 .

Sækkenes dimensioner afpasses til massefylden af det produkt, der skal fyldes i.
Den anvendte tråd skal være modstandsdygtig over for UV-lys ( seks måneder — fugtighed og
sol ).

Den resterende trækstyrkeværdi , efter UV-prøvningen (cyklisk påvirkning i henhold til EN
standard 277 ) skal mindst være på 25 N.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

a ) De nye jutesække + indvendige plastsæk skal svare til EN-standard 766 .
b ) De nye vævede PP-sække skal svare til EN-standard 277 .
Overenstemmelsesattesten for sækkenes UV-behandling skal fremskaffes inden for seks måneder
før sækkenes fyldedato .
B. Transport

D I sække .

2 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):

—
—
—
—

» engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
Pallen skal fyldes mest muligt med sække, uden af de fyldte sække rager uden for pallens
dæk .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm på pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
3 ) Med sling:

a ) Fire øjer (Trefoil-type )
Nyttelast: 1 500 kg.
Sikkerhedsfaktor 5:1 . ( Brudbelastning mindst fem gange nyttelasten ).
b ) 1-punkts løft ( Net type ).
Nyttelast: 1 100 kg.
Sikkerhedsfaktor : 5:1 . ( Brudbelastning mindst fem gange nyttelasten ).
4 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Sækkene anbringes liggende på fladen .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes ud med » ad hoc«-materiale, således
at sækkene ligger fuldstændigt fast i containeren.
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12.1 — RsC 5
Produkt

A.

Primær

emballage

FRUGT OG GRØNTSAGER : ROSINER

4 x 5 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Rosiner emballeres i plastikposer, der er beregnet til levnedsmidler og indeholder netto 5 kg.
— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .

B. Transportemballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Emballagerne med 5 kg rosiner pakkes sammen i bølgepapkasser af høj kvalitet, der kan modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger .
— Indhold : 4 poser med 5 kg .

— Transportemballagen skal være fuldstændigt afpasset efter indholdet, således at den er stabil
og modstandsdygtig.
— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .

— Den lim , der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.

— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm .
— Længden af tapen skal være mindst 2L + 2H-10 cm .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger :

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m .

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige
kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage, eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage , i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingsstyrke på mindst 5 000 N.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres , som den normalt vil være placeret under transport .

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager :
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig .

— Den primære emballage må ikke fremvise nogen lækage .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
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Nr. C 267/53

12.1 — RsC 5 (fortsat)
Produkt

FRUGT OG GRØNTSAGER : ROSINER

4 x 5 kg

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).
Brudspænding: 550 N/mm2 .

— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc«-materiale, således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .
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12.2 — RsC 1

Produkt

A. Primær
emballage

FRUGT OG GRØNTSAGER : ROSINER

20 x 1 kg

1 ) Krav til emballage og opbevaring
.
Rosinerne emballeres i :

a ) plastikposer, der er beregnet til levnedsmidler

b) massivpapæsker på mindst 500 g/m2
— Emballagen med 1 kg skal være bestemt til levnedsmidler .

— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager.
B. Transportemballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Emballagerne med 1 kg rosiner pakkes sammen i bølgepapkasser af høj kvalitet, der kan modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger :
— Indhold : 20x1 kg.
— Transportemballagen skal være fuldstændigt afpasset efter indholdet, således at den er stabil
og modstandsdygtig.

— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm .
— Længden af tapen skal være mindst 2L + 2H-10 cm .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger:

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m .
Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige

kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage, eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage, i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingsstyrke på mindst 5 000 N.
Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .

— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Den primære emballage må ikke fremvise nogen lækage .

— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller .

— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
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Nr . C 267/55

12.2 — RsC 1 (fortsat)
Produkt

FRUGT OG GRØNTSAGER : ROSINER

20 x 1 kg

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic , der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale, således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .
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13.0 — CT
Produkt

A.

Primær

emballage

FRUGT OG GRØNTSAGER : TOMATKONCENTRAT

24 x 440 g

1 ) Krav til emballage og opbevaring

— Tomatkoncentratet emballeres i dåser med 440 g netto .
— Dåserne skal være behandlet indvendigt med levnedsmiddellak og udvendigt med lak .
De skal fyldes helt og lukkes hermetisk .
— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .
— Dåserne skal være lufttætte og påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag lak — kraftig fortinning både indvendig og udvendig 11,2 + 11,2 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .
— Dåserne skal minimum veje 60 g .
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

24 dåser med netto 440 g pakkes sammen i bølgepapkasser af høj kvalitet, der kan modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger:
— Transportemballagen skal være fuldstændigt afpasset efter indholdet, således at den er stabil
og modstandsdygtig .
— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
— Tapen , der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm .
— Længden af tapen skal være mindst 2L + 2H-10 cm .
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger:
a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m .

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige

kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage, eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage, i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.

Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Den primære emballage må ikke fremvise nogen lækage .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):

— Maksimal palleteringshøjde: to paller .
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
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13.0 — CT (fortsat)
Produkt

FRUGT OG GRØNTSAGER : TOMATKONCENTRAT

24 x 440 g

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .

— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap , som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale , således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .
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14.0 — SAR

Produkt

A.

Primær

emballage

FISKERIPRODUKTER

_ ^^JlNER foLIE

— MAKREL I OLIE
— SARDINER I OLIE

( maksimum )
1212 kgkg (maksimum>

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Fiskeriprodukterne ( Makrel og Sardiner ) emballeres i dåser med et nettoindhold på 120-125 g —
drænet vægt: min. 75 % af nettovægten .
Dåserne skal være behandlet indvendigt med levnedsmiddellak og udvendigt med lak .
De skal fyldes helt og lukkes hermetisk .

— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .
— Dåserne skal være lufttætte, og påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag indvendig lak — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen.

B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

Dåserne pakkes sammen i bølgepapkasser af høj kvalitet, maksimum 12 kg, der kan modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger:
— Transportemballagen skal være fuldstændigt afpasset efter indholdet, således at den er stabil
og modstandsdygtig.
— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .
— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af tapen skal være mindst 2L + 2H-10 cm.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger:

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige
kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage, eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage , i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.
Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872, idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager:

— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Den primære emballage må ikke fremvise nogen lækage .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden (ISO-standard 535 ).
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Nr . C 267/59

14.0 — SAR (fortsat)
Produkt

C. Transport

FISKERIPRODUKTER

— MAKREL I OLIE
— SARDINER I OLIE

12 kg ( maksimum )

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport):
— Maksimal palleteringshøjde : to paller.
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).
— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic , der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale , således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .

Nr . C 267/60
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15.0 — CB
Produkt

A.

Primær

emballage

KØD

CORNED BEEF

20 kg ( maksimum )

1 ) Krav til emballage og opbevaring

— Corned beef emballeres i dåser med et nettoindhold på maksimum 440 g.
— Dåserne skal være behandlet indvendigt med levnedsmiddellak og udvendigt med lak .
De skal fyldes helt og lukkes hermetisk .
— Faldprøvningerne foretages på pakkede transportemballager .
— Dåserne skal være lufttætte , og påfyldning skal foretages i modificeret atmosfære .

— 1 lag indvendig lak — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring
Dåserne pakkes sammen i bølgepapkasser af høj kvalitet, maksimum 20 kg, der kan modstå
påvirkningerne fra følgende prøvninger :

— Transportemballagen skal være fuldstændigt afpasset efter indholdet, således at den er stabil
og modstandsdygtig.
— Lukningen af transportemballagen kan foretages ved limning eller ved hjælp af tape .

— Den lim, der anvendes til fremstilling og lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig
over for fugt.
— Tapen, der anvendes til lukning, skal være modstandsdygtig over for tropisk klima ( seks
måneder — fugtighed og sol ).
— Tapen skal have en bredde på mindst 50 mm.
— Længden af tapen skal være mindst 2L + 2H-10 cm.
2 ) Overensstemmelsesprøvninger
Emballagen pakket til transport, konditioneret i en uge i henhold til EN-standard 22233 ved
20 °C og relativ luftfugtighed på 90% , skal kunne modstå påvirkningerne fra følgende
prøvninger:

a ) Tre lodrette fald fra en højde på 1 m.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22248 på tre forskellige
kanter, udgående fra forskellige hjørner for så vidt angår parallelepipedisk emballage , eller på
hver enkelt af de tre mindste dele for så vidt angår andre former for emballage, i
overensstemmelse med EN-standard 22206 ; emballagen orienteres på en sådan måde, at dens
tyngdepunkt ligger lodret over anslagspunktet.
b ) Stablingsstyrke på mindst 6 000 N.

Denne prøvning udføres i overensstemmelse med EN-standard 22872 , idet emballagen
placeres, som den normalt vil være placeret under transport.
Resultatet for hver af disse prøvninger konstateres for fem komplette transportemballager :
— Emballagen må være deformeret, men skal være hel og må ikke have rivninger, der er større
end halvdelen af flappens bredde .
— Tapen må ikke være revet i stykker eller have løsnet sig.
— Den primære emballage må ikke fremvise nogen lækage .
— Transportemballagens udvendige overflade skal have en modstandsdygtighed over for vand

mindre end 155 g/m2 i henhold til COBB-metoden ( ISO-standard 535 ).
C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):

— Maksimal palleteringshøjde : to paller.
— » Engangs«-palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).

— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).

13 . 9 . 96

De Europæiske Fællesskabers Tidende

1 DA |

Nr . C 267/61

15.0 — CB (fortsat)
Produkt

KØD

CORNED BEEF

20 kg ( maksimum )

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .

— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem lagene af den halve lasthøjde .

— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2 .
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller .
— Kasserne anbringes på bundfladen .

— Mellem tredje og fjerde samt mellem sjette og syvende lag lægges mellemstykker af dobbelt
bølgepap, som dækker containerens indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden
af containeren .

— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .

— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale , således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .

Nr . C 267/62
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16.0 — Rationer

Produkt

A.

Primeer

emballage

RATIONER

— MEL

— OLIE

— RIS

— CORNED BEEF

— SUKKER

— TOMATKONCENTRAT

1 x 16 pakker

i ) Krav til emballage og opbevaring
a ) Hvedemel, ris, sukker:

Disse tre produkter emballeres i papirposer beregnet til levnedsmidler med et indhold på
1 000 g.
b ) Olie :

Olien emballeres i dåser med 0,750 kg.
c)

Corned beef:

Corned beef emballeres i dåser med 340 g.
d ) Tomatkoncentrat :

Tomatkoncentrat emballeres i dåser med 440 g.
2 ) Specifikationer for den primære emballage
a ) Mel, ris, sukker :

Papiret til emballering af de tre produkter skal have en minimumsvægt på 80 g/m2.
Den lim, der anvendes til lukning af emballagen, skal være modstandsdygtig over for vand .
Limen skal kunne anvendes i forbindelse med levnedsmidler .

b ) Olie :

Dåser med ubehandlet stum — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser
med efterlakering af sidesømmen .
Bliktykkelse : minimum 0,19 mm.
c)

Corned beef:

1 lag indvendig lak — fortinning både indvendig og udvendig 2,8 + 2,8 g/m2 — dåser med
efterlakering af sidesømmen .
Dåserne skal i tom tilstand veje minimum 68 g.
d ) Tomatkoncentrat:

1 lag indvendig lak — kraftig fortinning både indvendig og udvendig 11,2+11,2 g/m2 —
dåser med efterlakering af sidesømmen .
Dåserne skal i tom tilstand veje minimum 60 g.

Samtlige dåser skal være behandlet udvendigt med lak eller skal have undergået en behandling,
der giver tilsvarende garantier; de fyldes helt og lukkes hermetisk . Påfyldning foretages i
modificeret atmosfære .

BEMÆRK: Yderligere oplysninger kan findes under afsnittene » corned beef«, » tomatkoncen
trat « og » olie 12x1 l/blik « .
( NB: Dåserne med olie til rationerne indeholder kun 750 g ).
B. Transport

emballage

1 ) Krav til emballage og opbevaring

10 pakker med 1 kg mel .
1 pakke med 1 kg ris .
1 pakke med 1 kg sukker .

1 dåse med 0,75 kg olie .

2 dåser med 0,340 kg corned beef.
1 dåse med 0,440 kg tomatkoncentrat .
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Produkt

RATIONER

Nr. C 267/63

— Rationer (fortsat)
— OLIE
— CORNED BEEF
— TOMATKONCENTRAT

— MEL
— RIS

— SUKKER

1 x 16 pakker

Alle 16 dele emballeres i krympefilm af gennemsigtigt PE med en tykkelse på minimum 100
micron, således som det er vist nedenfor:

MEL

MEL

MEL

SUKKER

OLIE

CORNED
BEEF

MEL

TOMAT
KONCENTRAT
v

MEL

MEL

MEL

MEL

RIS

y

MEL

MEL

2 ) Overensstemmelsesprøvninger

Enheden bestående af de 16 produkter skal kunne modstå påvirkningerne fra en lodret
kompression, der mindst svarer til belastningen fra et overliggende lag.
Hvis der ikke er tale om stabling af pallelast på pallelast, skal enheden kunne modstå en
belastning på minimum 1 500 N.

C. Transport

1 ) På paller ( ingen stabling af pallelast på pallelast i forbindelse med landtransport ):
— » Engangs « -palle af høj kvalitet på mindst 25 kg ( nettovægt ).
— 4-vejs palle ( håndtering fra fire sider ).

— Pallens bunddæk skal udgøre mindst 75 % af pallens topdæk .
— Transportemballagerne skal udnytte mest muligt af pallen og ikke mindre end 90% .
— Ingen af transportemballagerne må rage uden for pallens dæk .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap imellem hvert lag.
— To plader dobbelt bølgepap anbringes i krydsform over pallen med en ombukningskant på
mindst 20 cm om pallens to sider ( omsnøringsside ).
— To omsnøringsbånd af plastic, der er modstandsdygtige over for UV-lys ( seks måneder i
tropisk klima — fugtighed og sol ).

Brudspænding: 550 N/mm2.
— Det hele anbringes under en krympehætte af gennemsigtigt PE, som har en minimumstykkelse
på 125 micron og er UV-stabiliseret ( seks måneder i tropisk klima — fugtighed og sol ).
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16.0 — Rationer (fortsat)
Produkt

RATIONER

MEL
RIS

— OLIE
— CORNED BEEF

SUKKER

— TOMATKONCENTRAT

1 x 16 pakker

2 ) I containere :

— Containerne fyldes op uden anvendelse af paller.
— Kasserne anbringes på bundfladen .
— Der anbringes et lag dobbelt bølgepap i mellem hvert lag, som dækker containerens
indvendige bredde og mindst dækker to kasser i længden af containeren .
— Mellemstykkerne må ikke overlappe hinanden .
— Al den tiloversværende plads i siderne og i enderne fyldes op med » ad hoc « -materiale , således
at kasserne ligger fuldstændigt fast i containeren .

