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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 267/1

I
(Ανακοίνωση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συσκευασίες των προϊοντων που συγκεντρώνονται στο
πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας
96/0 267/01

Γσύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής,

της 8ης Ιουλίου 1987 (')(2).1

H παρούσα ανακοίνωση ακυρώνει την ανακοίνωση η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερί
δα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ . C 391 , της 31ης Δεκεμβρίου 1994, και αντικαθιστά την
παράγραφο 2 κάθε κεφαλαίου το οποίο αφορά τις απαιτήσεις για τις συσκευασίες που αναφέρον
ται στην ανακοίνωση η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των αριθ . C 114 της 29ης Απριλίου 1991 από τις 1 Ιανουαρίου 1997 .

Στη συνέχεια εκτίθενται οι απαιτήσεις που αφορούν τις συσκευασίες των προϊόντων που συγκε
ντρώνονται, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται, ενδεχομένως, κατά περί
πτωση , από την Επιτροπή .
[Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προαναφερθείσες απαιτήσεις από τον προμηθευτή, δεν

χορηγείται, ή αποτελεί αντικείμενο επιφυλάξεων, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 16 του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87.]

(') ΕΕ αριθ. L 204 της 25 . 7. 1987, σ. 1 .
(2) Στη μορφή που ίσχυε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

3

ΠΡΟΪΟΝ

ΣΗΜΑ

ΒΑΡΟΣ

1.0

Σιτηρά

CER

1 x 50 kg

4

2.1

FAR 25
FAR 50

1 x 25 kg
1 x 50 kg
1 x 25 kg

7

2.3

Άλευρα
Άλευρα
Νιφάδες βρώμης

3.0

Ζυμαρικά

PAL

4.0

Όσπρια

LEGS

5.0

Προϊόν απογαλακτισμού

AlSev

6.1

LEP 1

6.3

Γάλα σε σκόνη
Γάλα σε σκόνη
Γάλα σε σκόνη

7.0

2.2

FHAF

6

9
10

1 x 50 kg

12
13
15

LEP 25

12 x 1 kg / 20 x 1 kg
25 kg + σάκοι
25 kg

Βούτυρο

B

1 x 25 kg

19

8.0

Τυρί

FRO

9.1

Βουτυρέλαιο
Βουτυρέλαιο
Βουτυρέλαιο
Βουτυρέλαιο
Βουτυρέλαιο
Βουτυρέλαιο

BO 1 m

10.1
10.2

6.2

LEP 25 +

17
18

20
22

BO 200 m

12 x 1 kg
8 x 2,5 kg
4x5 kg
2x 10 kg
1 x 20 kg
1 x 200 kg

Λάδι

H 1 pet

12 x 1 1 PET / 15 x 1 1 PET

33

Λάδι

H 1 m

35

10.3

Λάδι

H 2,5 m

10.4

Λάδι

H 5 m

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

BO 2,5 m
BO 5 m
BO 10 m
BO 20 m

24
26
28

30
32

10.5

Λάδι

H 10 m

10.6

Λάδι

H 20 m

10.7

Λάδι

H 200 m

12 x 1 λίτρο μεταλλικό
8 x 2,5 λίτρα μεταλλικό
4x5 λίτρα μεταλλικό
2 x 10 λίτρα μεταλλικό
1 x 20 λίτρα μεταλλικό
1 x 200 λίτρα μεταλλικό

10.8

Λάδι
Λάδι

H 5 pe
H 20 pe

4 x 5 λίτρα ΡΕ
1 x 20 λίτρα ΡΕ

46

10.9

11.1

Ζάχαρη
Ζάχαρη

SUB 25

1 x 25 kg
1 x 50 kg

50

RsC 5
RsC 1

4x5 kg
20 x 1 kg
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Σταφίδες
Σταφίδες
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58
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16 προϊοντα

62
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12.1

SUB 50
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

g

=

γραμμάριο

kg
ΜΤ

=
=

χιλιόγραμμο
μετρικός τόνος

g/m2

=

γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο

mm
cm

=
=

χιλιοστομετρο
εκατοστόμετρο

Μ
Π
Z

=
=
=

μήκος
πλάτος
ύψος

UV
20 °C

=
=

υπεριώδες
20 βαθμοί Κέλσιου

J/m2

=

Joules ανά τετραγωνικό μέτρο

%

=

τοις εκατό

N

=

νιούτον

N/m2

=

νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο

ΡΕ
ΡΡ
PET
PEHD
PELD

=

πολυαιθυλένιο

=

πολυπροπυλένιο
πολυτερεφθαλικό αιθυλένιο
πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Παλέττα «one way»
TEA Average
Πρότυπα EN
Πρότυπα ISO

=
=
=
=

=

πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας
παλέτα μιας χρήσης
μέσος όρος της Tension Energy Absorption
ευρωπαϊκά πρότυπα
διεθνή πρότυπα (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

I. H συμμόρφωση των συσκευασιών προς τις σχετικές προδιαγραφές πιστοποιείται ετησίως
( εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) από οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιο για
συσκευασίες και εγκεκριμένο από κράτος μέλος, o οποίος συντάσσει λεπτομερή έκθεση
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των τεχνικών χαρακτηριστικών των συστατικών στοι
χείων της συσκευασίας.

Για κάθε προμήθεια, o κατασκευαστής της συσκευασίας βεβαιώνει ότι η συσκευασία που
παραδίδεται είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις, και χορηγεί τη σχετική βεβαίωση .
II. Κάθε υλικό ή αντικείμενο που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να
ανταποκρίνεται στην ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο o προμηθευτής της
συσκευασίας είναι εγκατεστημένος, καθώς και στις διατάξεις της οδηγίας 89/1Θ9/ΕΟΚ. της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
H εν λόγω συμμόρφωση πιστοποιείται ετησίως από οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αρμόδιο για συσκευασίες και εγκεκριμένο από κράτος μέλος .

III . H Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τη συμμόρφωση με τα σημεία I και
II μέσω εγκεκριμένου οργανισμού της επιλογής της .
IV. H αποθήκευση των συσκευασιών, η κατασκευή και η πλήρωση πραγματοποιούνται υπό
συνθήκες υγιεινής σύμφωνες προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σημείωση:

Όσον αφορά τις αγορές επισιτιστικής βοήθειας που πραγματοποιούνται εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι προαναφερθείσες βεβαιώσεις χορηγούνται:
— είτε από οργανισμό εγκεκριμένο από κράτος μέλος,
— είτε από οργανισμό εγκεκριμένο από το κράτος στο οποίο πραγματοποιούνται οι αγορές.
Οι διατάξεις που ακολουθούν εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στις αγορές που πραγματοποιούνται
με άμεσο ή έμμεσο τρόπο από την Επιτροπή , εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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1.0 — CER

Προϊόντα

A. Εσωτερική
συσκευασία

— ΣΙΤΗΡΑ

— ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΙ

— ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

— ΣΟΡΓΟ

— ΚΡΙΘΑΡΙ

— ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΡΥΖΙΟΥ

— ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

— ΡΥΖΙ

.

kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα σιτηρά συσκευάζονται σε καινούριους, καθαρούς σάκους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην
παρακάτω περιγραφή (χωρητικότητα 50 kg):

α) καινούριοι σάκοι από κάνναβη, καλής ποιότητας, με ελάχιστο βάρος 410 g/m2, που αντιστοιχούν
στα πρότυπα ΕΝ 766·

β) καινούριοι υφασμένοι σύμμεικτοι σάκοι κάνναβης/πολυολεφίνης, ελάχιστου βάρους 260 g/m2,
που αντιστοιχούν στα πρότυπα ΕΝ 767 '

γ) καινούριοι υφασμένοι σάκοι από ΡΡ ελάχιστου βάρους 85 g/m2, που έχουν υποστεί ειδική
επεξεργασία με «υπεριώδη ακτινοβολία για τρόφιμα» και ανταποκρίνονται στα πρότυπα
ΕΝ 277 .

— Οι διαστάσεις των σάκων προσαρμόζονται σε συνάρτηση με την πυκνότητα του προϊόντος που
θα συσκευασθεί.

— Οι σάκοι κλείνονται με νήμα ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
— H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη δοκιμή υπεριωδών ακτινών (κύκλοι
κατά το ΕΝ 277) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον τα 25 N.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
α) Οι καινούριοι σάκοι από κάνναβη ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 766.
β) Οι σύμμεικτοι καινούργιοι σάκοι από κάνναβη/πολυολεφίνη ανταποκρίνονται στα πρότυπα
ΕΝ 767 .

γ) Οι καινούριοι υφασμένοι σάκοι από ΡΡ ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 277 .
Για τις δοκιμές σε υπεριώδεις ακτίνες, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται εντός του
εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πλήρωσης των σάκων.

B. Μεταφορά

1 . Χύμα.
2. Χύμα + άδειοι σάκοι.
3 . Χύμα σε σάκους.

4. Σε
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
Οι σάκοι καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια πάνω στην παλέτα χωρίς να
εξέχουν.
— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται για το δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το
75 % της επιφάνειας της παλέτας.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, που έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε
τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου).
5 . Με ιμάντες (σαμπάνι):
α) Ιμάντες τύπου τριφυλλιού (τέσσερις θηλειές).
Ωφέλιμο φορτίο: 1 500 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (όριο θραύσεως τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
β) Ιμάντες τύπου «κάνιστρο».
Ωφέλιμο φορτίο: 1 100 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (όριο θραύσεως τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
6. Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό «ad hoc», έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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1.0 — CER (συνεχεία)

Προϊόντα

Παρατήρηση

— ΣΙΤΗΡΑ
— ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ

— ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΙ
— ΣΟΡΓΟ

— ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

— ΡΥΖΙ

— ΚΡΙΘΑΡΙ

— ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΡΥΖΙΟΥ

50 kg

1 . Όσον αφορά τις αποστολές σιτηρών σε σάκους, πρέπει να προβλέπεται ένας αριθμός επιπλέον
άδειων σάκων, ύψους 2% του συνόλου , χωρητικότητας 50 χιλιογράμμων σιτηρών.
2. Όσον αφορά τις αποστολές σιτηρών χύμα που συνοδεύονται από άδειους σάκους, προβλέπεται
ποσότητα άδειων σάκων καθαρής χωρητικότητας 50 kg σιτηρών, η οποία καλύπτει το σύνολο της
παρτίδας προσαυξημένο κατά 5 % .
Μαζί με τους κενούς σάκους, χορηγείται ποσότητα βελονών, έτσι ώστε κάθε βελόνα να αντιστοιχεί
σε 100 τόνους σιτηρών, καθώς και νήμα — 2 m ανά σάκο — ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
(έξι μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως). H τιμή της εναπομένουσας
αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη δοκιμή υπεριωδών ακτίνων (κύκλοι κατά το ΕΝ 277) πρέπει να
ανέρχεται τουλάχιστον τα 25 N.

Αριθ . C 267/6
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2.1 — FAR 25

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΑΛΕΥΡΑ

f ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΙ

1 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

25 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Τα άλευρα συσκευάζονται σε καινούριους, καθαρούς σάκους που ανταποκρίνονται στην παρακάτω
περιγραφή (χωρητικότητα 25 kg):

α) υφασμένοι σάκοι από ΡΡ, ελαχίστου βάρους 85 g/m2, που ανταποκρίνονται στα πρότυπα
ΕΝ 277·

β) σύμμεικτοι υφασμένοι σάκοι από κάνναβη/πολυολεφίνη , ελάχιστου βάρους 260 g/m2, που
ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 767·

γ) σύμμεικτοι υφασμένοι σάκοι από βάμβακα/πολυολεφίνη , ελάχιστου βάρους 200 γραμμαρίων/m2
που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 769·
δ) χάρτινοι σάκοι με τουλάχιστον δύο πτυχές που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 770. Το

σύνολο των πτυχών αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 510 J/m2 TEA Average .

Οι σάκοι κλείνονται με νήμα που είναι ανθεκτικό σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση στο φως του ηλίου ).
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
α) Οι σάκοι από ΡΡ ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 277.
β) Οι σύμμεικτοι σάκοι από κάνναβη/πολυολεφίνη ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 767 .
γ) Οι σύμμεικτοι σάκοι από βάμβακα/πολυολεφίνη ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 769.
δ ) Οι χάρτινοι σάκοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 770.

Για τις δοκιμές σε υπεριώδεις ακτίνες, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται εντός του
εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πλήρωσης των σάκων.
B. Μεταφορά

1 . Σε σάκους χύμα.

2. Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Οι σάκοι καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας χωρίς να εξέχουν.
— Δύο τεμάχια διπλού κυματοειδούς χαρτονιού καλύπτουν την επάνω πλευρά της παλέτας,
σχηματίζοντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm που διπλώνουν στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετούνται οι ταινίες περίζωσης).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης οι οποίες είναι ανθεκτικές σε υπεριώδεις ακτίνες ( έξι μήνες σε
τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ , ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες ( έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
3 . Με ιμάντες:
Τύπου κανιστρόνη τριφυλλιού .
Ωφέλιμο φορτίο: 1 100 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (το όριο θραύσεως είναι τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
4. Σε
—
-—
—

εμπορευματοκιβώτια:
Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η

πλήρης ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

13 . 9 . 96

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 267/7

2.2 — FAR 50

Προϊόν

A. Εσωτερική
Συσκευασία

f ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
ΑΛΕΥΡΑ \ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
1 ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

50 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα άλευρα συσκευάζονται σε καινούριους , καθαρούς σάκους που αντιστοιχούν στην παρακάτω
περιγραφή (χωρητικότητα 50 kg):

α) σάκοι από κάνναβη, ελαχίστου βάρους 270 g/m2, επενδεδυμένοι με υφασμένους σάκους από ΡΡ
ελαχίστου βάρους 85 g/m2. Το άνω άκρο του ενός σάκου είναι ραμμένο με το αντίστοιχο άκρο
του άλλου . Οι σάκοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 766·

β) σάκοι από βάμβακα, ελάχιστου βάρους 85 g/m2, επενδεδυμένοι με υφασμένους σάκους από ΡΡ
(πολυολεφίνη), βάρους 100 g/σάκο. Το άνω άκρο του ενός σάκου είναι ραμμένο με το αντίστοιχο
άκρο του άλλου . Οι σάκοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 768·

γ) σύμμεικτοι σάκοι από κάνναβη/πολυολεφίνη, ελάχιστου βάρους 260g/m2, οι οποίοι ανταποκρί
νονται στα πρότυπα ΕΝ 767·

δ) υφασμένοι σάκοι από ΡΡ, ελαχίστου βάρους 85 g/m2, οι οποίοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα
ΕΝ 277 . Οι σάκοι έχουν υποστεί επεξεργασία με υπεριώδεις ακτίνες για τρόφιμα·
ε) χάρτινοι σάκοι με τουλάχιστον τρία στρώματα. Το σύνολο των στρωμάτων αντιστοιχεί σε

τουλάχιστον 680 J/m2 TEA Average. Οι σάκοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 770.

Οι σάκοι κλείνονται με νήμα ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως). H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη
δοκιμή υπεριωδών ακτινών (κύκλοι κατά το ΕΝ 277 ) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον 25 N.

2. Δοκιμές συμμόρφωσης
α) Οι επενδεδευμένοι σάκοι από κάνναβη ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 766.
β) Οι επενδεδυμένοι σάκοι από βάμβακα ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 768.
γ) Οι σύμμεικτοι σάκοι από κάνναβη/PP (πολυολεφίνη ) ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 767 .
δ) Οι υφασμένοι σάκοι από ΡΡ (πολυολεφίνη) ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 277 .
ε) Οι χάρτινοι σάκοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 770.
Για τις δοκιμές σε υπεριώδεις ακτίνες, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται εντός του
εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πλήρωσης των σάκων.

B. Μεταφορά

1 . Σε σάκους χύμα.

2. Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρους 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Οι σάκοι καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας χωρίς να εξέχουν.
— Δύο τεμάχια διπλού κυματοειδούς χαρτονιού καλύπτουν την επάνω πλευρά της παλέτας,
σχηματίζοντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm που διπλώνουν στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετούνται οι ταινίες περίζωσης).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες ( έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ , ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

Αριθ. C 267/8

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

13 . 9. 96

2.2 — FAR 50 (συνεχεία)
Προϊον

ΑΛΕΥΡΑ

ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

50 kg

3 . Με ιμάντες:

Τύπου κανκπρόνη τριφυλλιού .
Ωφέλιμο φορτίο: 1 100 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (το όριο θραύσεως είναι τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
4. Σε
—
—
—

εμπορευματοκιβώτια:
Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

13. 9. 96

| ΕΙ |

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 267/9

2.3 — FHAF

Προϊόντα

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ

25 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Οι νιφάδες βρώμης συσκευάζονται σε καινούριους, καθαρούς σάκους, που ανταποκρίνονται στην
παρακάτω περιγραφή (χωρητικότητα 25 kg):

α) σύμμεικτοι υφασμένοι σάκοι από βάμβακα/πολυολεφίνη, ελαχίστου βάρους 200 g/m2, που
ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 769'

β) υφασμένοι σάκοι από ΡΡ (πολυολεφίνη), ελαχίστου βάρους 85 g/m2, που ανταποκρίνονται στα
πρότυπα ΕΝ 277*
γ) χάρτινοι σάκοι με δύο τουλάχιστον στρώματα, που ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 770. Το

σύνολο των στρωμάτων αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 510 J/m2 TEA Average.

Οι σάκοι κλείνονται με νήμα ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως). H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη
δοκιμή υπεριωδών ακτίνων (κύκλοι κατά το ΕΝ 277 ) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον 25 N.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

α) Οι σύμμεικτοι σάκοι από βάμβακα/πολυολεφίνη ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 769.
β) Οι σάκοι από ΡΡ ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 277.
γ) Οι χάρτινοι σάκοι ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 770.
Για τις δοκιμές σε υπεριώδεις ακτίνες, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται εντός του
εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πλήρωσης των σάκων.
B. Μεταφορά

1 . Σε σάκους χύμα.

2. Σε
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές).
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρους 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Οι σάκοι καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας χωρίς να εξέχουν.
— Δύο τεμάχια διπλού κυματοειδούς χαρτονιού καλύπτουν την επάνω πλευρά της παλέτας,
σχηματίζοντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm που διπλώνουν στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετούνται οι ταινίες περίζωσης).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
3 . Με ιμάντες:
Τύπου κάνιστρου ή τριφυλλιού .
Ωφέλιμο φορτίο: 1 100 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (το όριο θραύσεως είναι τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
4. Σε
—
—
—

εμπορευματοκιβώτια:
Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ . C 267/10

ËL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

13 . 9 . 96

3.0 — PAL

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα ζυμαρικά συσκευάζονται σε συσκευασίες μέχρι 1 kg το ανώτερο.
H συσκευασία αποτελείται:

α) είτε από μεμβράνη προστασίας κατάλληλης για τρόφιμαβ) είτε από ένα κουτί από συμπαγές χαρτόνι.
— H συσκευασία είναι κατάλληλη για τρόφιμα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται με ομαδοποιημένες παρτίδες έτοιμες προς παράδοση .

B. Ομαόοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Οι συσκευασίες των ζυμαρικών συγκεντρώνονται σε κιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι ανώτερης
ποιότητας, το οποίο αντέχει στις παρακάτω δοκιμές:
— το περιεχόμενο κυμαίνεται μεταξύ 12 και 24 πακέτων, καθαρού βάρους μέχρι 25 kg το πολύ ,

— το κιβώτιο στο οποίο τοποθετούνται τα προαναφερθέντα πακέτα είναι προσαρμοσμένο με τέλειο
τρόπο στο περιεχόμενο, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αντοχή ,
— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,
— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας αντέχουν
στην υγρασία,

— οι ταινίες συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο αντέχουν στο τροπικό κλίμα (έξι
μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως),
— το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm,
— το μήκος των χρησιμοποιουμένων ταινιών είναι τουλάχιστον ίσο προς 2Μ + 2 Y - 10 cm.

2. Δοκιμές συμμόρφωσης
H πλήρης συσκευασία , έτοιμη προς αποστολή , αφού προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 . επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% , αντέχει
στις παρακάτω δοκιμές:

α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206. H συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσηςβ) αντοχή σε ελάχιστη συμπίεση 5 000 N.

H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.
Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε διαφορετικές πλήρεις
συσκευασίες :

— οι συσκευασίες μπορεί να παραμορφωθούν, αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυγίων,

— οι ταινίες συγκόλλησης δεν έχουν σχισθεί ούτε αποκολληθεί,
— η εσωτερική συσκευασία δεν παρουσιάζει καμία διαρροή ,

— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ . C 267/11

3.0 — PAL (συνεχεία)
Προϊόν

Γ. Μεταφορά

ΖΥΜΑΡΙΚΑ

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις χερσαίες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρους 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες
σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2 . Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.

— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια, το
πλάτος του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά την έννοια μήκους. Τα
ένθετα δεν αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ . C 267/12

I EL I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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4.0 — LEGs

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

Ανππ. Α

ΚΟΥΚΙΑ

ΟΣΠΡΙΑ

ΦΟΥΛΙΑ

-Λ . .

50 Κ8

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Τα όσπρια συσκευάζονται σε καινούριους, καθαρούς σάκους, οι οποίοι ανταποκρίνονται στην
παρακάτω περιγραφή (χωρητικότητα 50 kg).

α) καινούριοι σάκοι από κάνναβη , καλής ποιότητας, με ελάχιστο βάρος 410 g/m2, που αντιστοιχούν
στα πρότυπα ΕΝ 766·

β) καινούριοι σύμμεικτοι σάκοι από κάνναβη/πολυολεφίνη , ελάχιστου βάρους 260 g/m2, που
αντιστοιχούν στα πρότυπα ΕΝ 767·

γ) καινούριοι υφασμένοι σάκοι από ΡΡ, ελάχιστου βάρους 85 g/m2, που έχουν υποστεί ειδική

επεξεργασία με «υπεριώδη ακτινοβολία για τρόφιμα», και ανταποκρίνονται στα πρότυπα

ΕΝ 277 .

— Οι διαστάσεις των σάκων προσαρμόζονται σε συνάρτηση με την πυκνότητα του προϊόντος
που θα συσκευασθεί.

— Οι σάκοι κλείνονται με νήμα ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως). H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά
τη δοκιμή υπεριωδών ακτινών (κύκλοι κατά το ΕΝ 277 ) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον τα
25 N.

2. Δοκιμές συμμόρφωσης
α) Οι καινούριοι σάκοι από κάνναβη ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 766.
β) Οι σύμμεικτοι καινούργιοι σάκοι από κάνναβη/πολυολεφίνη ανταποκρίνονται στα πρότυπα
ΕΝ 767 .

γ) Οι καινούριοι υφασμένοι σάκοι από ΡΡ ανταποκρίνονται στα πρότυπα ΕΝ 277 .
Για τις δοκιμές σε υπεριώδεις ακτίνες, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται εντός του
εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πλήρωσης των σάκων .
B. Μεταφορά

1 . Σε σάκους χύμα.
2. Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις χερσαίες μεταφορές):
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας , ελαχίστου αποβάρους 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων .
— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται για το δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το
75 % της επιφάνειας της παλέτας.
— Οι σάκοι καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια πάνω στην παλέτα χωρίς να
προεξέχουν.
— Δύο τεμάχια διπλού κυματοειδούς χαρτονιού καλύπτουν την επάνω πλευρά της παλέτας,
σχηματίζοντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm που διπλώνουν στις δύο

πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετούνται οι ταινίες περίζωσης).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

Αντοχή στον εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, που έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε
τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
3 . Με ιμάντες (σαμπάνι):
α) Ιμάντες τύπου τριφυλλιού (τέσσερις θηλειές).
Ωφέλιμο φορτίο : 1 500 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (όριο θραύσεως τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
β) Ιμάντες τύπου «κάνιστρο».
Ωφέλιμο φορτίο: 1 100 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (όριο θραύσεως τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο ).
4. Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
Παρατήρηση

Όσον αφορά τις αποστολές οσπρίων σε σάκους , πρέπει να προβλέπεται 2% περίσσεια άδειων σάκων,
χωρητικότητας 50 χιλιογράμμων οσπρίων.
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1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα προϊόντα απογαλακτισμού συσκευάζονται σε σακούλες, μέχρι 1 kg το ανώτερο, συγκολλημένος
στα δύο άκρα, με επαρκές μήκος, οι οποίες συνοδεύονται από σφικτήρα, ώστε να μπορούν να
ξανακλείνουν μετά το άνοιγμά τους, και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται
παρακάτω:

— Εξελασμένη μεμβράνη που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα.
— H χρησιμοποιούμενη μεμβράνη είναι ανθεκτική στις τροπικές συνθήκες για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δώδεκα μηνών (υγρασία- έκθεση στο ηλιακό φως) χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση ούτε
τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
— Οι σακούλες είναι εντελώς ερμητικές και πληρούνται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 30 άδειες συγκολλημένες σακούλες:
— ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό, μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1184 (500 mm/mn):

15 N/mm2. H αντοχή των συγκολλήσεων στην έλξη είναι τουλάχιστον 11 N/mm2 και καθορίζεται

όπως και αυτή της μεμβράνης,

— μέγιστη «διαπερατότητα οξυγόνου»: 0,1 ccm/m2 x 24 h,
— ελάχιστη αντοχή σε διάτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 1709: 120 g.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Οι σακούλες συγκεντρώνονται σε κιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι ανωτέρας ποιότητας (μέγιστο
βάρος 12 kg), το οποίο αντέχει στις παρακάτω δοκιμές:
— το κιβώτιο στο οποίο τοποθετούνται οι σακούλες είναι προσαρμοσμένο με τέλειο τρόπο στον
όγκο τους, ώστε το κενό μεταξύ των σακουλών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο,
— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,
— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας είναι
ανθεκτικές στην υγρασία,
— οι ταινίες συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό
κλίμα (έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως),
— το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm,

— το μήκος των χρησιμοποιουμένων ταινιών είναι τουλάχιστον ίσο προς 2Μ + 2Υ - 10 cm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή , αφού προηγουμένως αποθηκευθεί σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20°C και με σχετική υγρασία 90% , πρέπει να
αντέχει στις παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .

H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206. H συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης'

β ) αντοχή σε ελάχιστη συμπίεση 5 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 22872 και με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.

Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε διαφορετικές πλήρεις
συσκευασίες:

— οι συσκευασίες μπορεί να παραμορφωθούν, αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυγίων,
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— οι ταινίες συγκόλλησης δεν έχουν σχισθεί ούτε αποκολληθεί,
— οι σακκούλες δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2 σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρους 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας , 90% κατ ' ελάχιστο
όριο.
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας .

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή στον εφελκυσμó: 550N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης , καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια
ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

— Το γάλα σε σκόνη συσκευάζεται σε σακούλες συγκολλημένες στα δύο άκρα, με επαρκές μήκος,
οι οποίες συνοδεύονται από σφικτήρα, ώστε να μπορούν να ξανακλείνουν μετά το άνοιγμά τους,
και ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που καθορίζονται παρακάτω.
— Εξελασμένη μεμβράνη που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα.
— H χρησιμοποιούμενη μεμβράνη είναι ανθεκτική στις τροπικές συνθήκες για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δώδεκα μηνών (υγρασία- έκθεση σε ηλιακό φως) χωρίς να αλλοιώνει τη γεύση ούτε
τα ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
— Οι σακούλες είναι εντελώς ερμητικές και πληρούνται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
2 . Δοκιμές συμμόρφωσης

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ελέγχονται σε 30 άδειες συγκολλημένες σακούλες:

— ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό, μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1184: 15 N/mm2. H
αντοχή των συγκολλήσεων στην έλξη είναι τουλάχιστον 11 N/mm2 και καθορίζεται όπως και
αυτή της μεμβράνης ,

— μέγιστη «διαπερατότητα από οξυγόνο»: 0,1 ccm/m2 x24 h,
— ελάχιστη αντοχή σε διάτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 1709: 120 g.

B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
— Δώδεκα ή είκοσι σακούλες των 1 000 g συγκεντρώνονται σε κιβώτια από κυματοειδές χαρτόνι
ανώτερης ποιότητας , το οποίο αντέχει στις παρακάτω δοκιμές:

— το κιβώτιο στο οποίο τοποθετούνται οι σακούλες είναι προσαρμοσμένο με τέλειο τρόπο στον
όγκο τους , ώστε το κενό μεταξύ των σακουλών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο,
— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,

— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας είναι
ανθεκτικές στην υγρασία,
— οι ταινίες συγκόλλησης που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό
κλίμα (έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως),
— το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm ,

— το μήκος των χρησιμοποιουμένων ταινιών είναι τουλάχιστον ίσο με 2Μ + 2 Y - 10 cm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή , αφού προηγουμένως αποθηκευθεί σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% , αντέχει στις
παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .

H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206. H συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο κάθετο του σημείου
πρόσκρουσης·

β) αντοχή σε ελάχιστη αντίσταση στη συμπίεση 10 000 N για 20 x 1 kg και 5 000 N για 12 x 1 kg.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.
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ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ ΓΑΛΑ
ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

ΣΕ ΣΚΟΝΗ
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Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε διαφορετικές πλήρεις
συσκευασίες:

— οι συσκευασίες μπορεί να παραμορφωθούν, αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυγίων,
— οι ταινίες συγκόλλησης δεν έχουν σχισθεί ούτε αποκολληθεί,
— οι σάκοι δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο .
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.

— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο .

13 . 9. 96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

[ ΕΙ 1

Αριθ. C 267/17

6.2 — LEP 25 +
ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Προϊόν

ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

25 kg + 25 πλαστικοί σάκοι + σφιγκτήρες

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το γάλα σε σκόνη συσκευάζεται σε καινούριους χάρτινους σάκους καθαρούς, στεγνούς και
άθικτους.

α) — Οι σάκοι αποτελούνται τουλάχιστον από τρεις στρώσεις που συνολικά αντιστοιχούν σε

τουλάχιστον 420 J/mm2 TEA Average.
— Δεύτερη στρώση καλύπτεται από στρώση ΡΕ ελάχιστου βάρους 15 g/m2.

— Στο εσωτερικό των τριών χάρτινων στρώσεων, υπάρχει σάκος από ΡΕ, συγκολλημένος στον
πυθμένα ( ελάχιστο μέσο πάχος 0,08 mm).
β ) 25 άδειες σακούλες χωρητικότητας 1 000 g.
— Οι διαστάσεις των σακουλών από ΡΕ είναι τέτοιες ώστε οι σακούλες μπορούν να πληρούνται
και να κλείνονται με τα χέρια χωρίς δυσκολίες, με τους σφιγκτήρες που τις συνοδεύουν.
— Οι σακούλες και οι σφιγκτήρες τοποθετούνται μεταξύ του χάρτινου σάκου που έχει
τουλάχιστον τρεις στρώσεις και του εσωτερικού σάκου από ΡΕ, στην κορυφή του σάκου .
— Το νήμα για το κλείσιμο είναι ανθεκτικό στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες: υγρασία και έκθεση
σε ηλιακό φως). H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη δοκιμή υπεριω
δών ακτινών (κύκλοι κατά το ΕΝ 277) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον τα 25 N.

2. Δοκιμές συμμόρφωσης
α) Οι σάκοι για τη μεταφορά του γάλακτος σε σκόνη σε σάκους των 25 kg ανταποκρίνονται στα
πρότυπα ΕΝ 770.
β) Οι άδειες σακούλες πληρούν τις παρακάτω απαιτήσεις (δείγματα: 30 άδειες συγκολλημένες
σακούλες:

— ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1184: 15 N/mm2. Οι συγκολλή
σεις υποβάλλονται σε δοκιμή εφελκυσμού , παρουσιάζουν αντοχή τουλάχιστον 11 N/mm2, υπό
τις αυτές συνθήκες όπως και για τη μεμβράνη ,
— οι σακούλες πρέπει να είναι κατάλληλες για τρόφιμα.
— ελάχιστη αντοχή στη διάτρηση , μετρούμενη σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 1709: 120 g.
B. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες:

— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Οι σάκοι καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο .
— Κανένας σάκος δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε
—
—
—

εμπορευματοκιβώτια:
Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες .
Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια
ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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6.3 — LEP 25
ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Προϊόν

ΑΠΟΒΟΥΤΥΡΩΜΕΝΟ ΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

25 kg

ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το γάλα σε σκόνη συσκευάζεται σε καινούριους χάρτινους σάκους, οι οποίοι είναι καθαροί, στεγνοί
και άθικτοι:

— Οι σάκοι αποτελούνται από τρεις τουλάχιστον στρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν συνολικά σε

420 J/mm2 ελάχιστη TEA Average.
— H δεύτερη στρώση καλύπτεται με στρώση από ΡΕ, ελάχιστου βάρους 15 g/m2.

— Ένας σάκος από ΡΕ συγκολλάται στον πυθμένα, στο εσωτερικό των τριών χάρτινων στρώσεων
σε ελάχιστο μέσο πάχος 0,08 mm.

— Ένα νήμα για ράψιμο που είναι ανθεκτικό στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες υργασίας και έκθεσης

σε ηλιακό φως). H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη δοκιμή υπεριωδών
ακτινών (κύκλοι κατά το ΕΝ 277) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον τα 25 N.

2. Δοκιμές συμμόρφωσης
— Οι σάκοι των 25 kg για τη μεταφορά του γάλακτος επισιτιστικής βοήθειας σε σκόνη ανταποκρί
νονται στα πρότυπα ΕΝ 770.

B. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελάχιστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει το 75 % τουλάχιστον
της επιφάνειας της παλέτας.
— Οι σάκοι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο δυνατό χώρο πάνω στις παλέτες, 90 % τουλάχιστον.
— Κανένας σάκος δεν εξέχει από την παλέτα.
— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν την επάνω πλευρά της παλέτας,
σχηματίζοντας σταυρό με «πτερύγια» ελάχιστου μήκους 20 cm, τα οποία διπλώνουν στις δύο
πλευρικές επιφάνειες της παλέτας (πλευρές στις οποίες εφαρμόζεται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες τροπικού
κλίματος: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).

Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται με θερμοσυστελλόμενο διαφανές κάλυμα από ΡΕ, ελάχιστου βάρους
125 μικρών, σταθεροποιημένο στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες τροπικού κλίματος: υγρασία
και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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7.0 — Β

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΒΟΥΤΥΡΟ

1 x 25 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το βούτυρο συσκευάζεται σε καινούρια χαρτοκιβώτια που χωρούν ένα τεμάχιο 25 kg.
Το τεμάχιο των 25 kg συσκευάζεται σε πάπυρο ή άλλο ισοδύναμο υλικό και τοποθετείται στα
χαρτοκιβώτια. O πάπυρος ή το ισοδύναμο υλικό είναι κατάλληλος για επαφή με τα τρόφιμα. O
πάπυρος είναι στεγνός, καλής ποιότητας, αδιαπέραστος από τα λίπη , το νερό και τον αέρα και δεν
έχει τοποθετηθεί προηγουμένως στην άλμη .

2. Δοκιμές συμμόρφωσης
— Οι εξωτερικές διαστάσεις του χαρτοκιβωτίου είναι M: 43 cm, Π : 32 cm , Y: ±24 cm.
— Δεδομένου ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κενό μεταξύ του βουτύρου και του χαρτοκιβωτίου,
καθώς και ότι δεν μπορούν να τροποποιηθούν οι διαστάσεις της βάσης, προσαρμόζεται το
ύψος.

— Το κυματοειδές χαρτόνι είναι τουλάχιστον διπλό, τύπου BC:

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

Kraft 200 g/m2 ή ισοδύναμο,
ημιχημικό 127 g/m2,
Kraft 200 g/m2 ή ισοδύναμο,
ημιχημικό 127 g/m2,
Kraft 200 g/m2 ή ισοδύναμο.

Αντοχή σε συμπίεση : του χρηματοκιβωτίου μετά τη συσκευασία σε 23 °C και 50% HR: 7 900 N
κατά το πρότυπο ΕΝ 22872.
— Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνδετήρων, σιδήρου , ή χαλύβδινων συρμάτων.
— Τα χαρτοκιβώτια κλείνονται με πλαστικές κολλητικές ταινίες ελάχιστου πλάτους 50 ΜΝ.
Το μήκος των ταινιών είναι ίσο με δύο Μ + 2 Υ + 10 cm τουλάχιστον.
Οι κολλητικές ταινίες δεν σχίζονται ούτε αποκολλούνται.
B. Μεταφορά

Το βούτυρο αποθηκεύεται και μεταφέρεται σε θερμοκρασία μεταξύ — 15 °C έως — 10 °C.
1 . Σε παλέτες, σε αυτοκίνητο ψυγείο (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση των παλετών κατά τις
επίγειες μεταφορές):
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελάχιστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
— Αντοχή σε βάρος 1 500 kg.
— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει το 75 % τουλάχιστον
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα χαρτοκιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια πάνω στην παλέτα, 90%
τουλάχιστον.
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— H παλέτα με το φορτίο καλύπτεται με διαφανή μεμβράνη η οποία καθιστά το φορτίο και την
παλέτα συμπαγή .

2 . Σε εμπορευματοκιβώτια ψυγεία:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται με τις παλέτες.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των παλετών μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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8.0 — FRO

Προϊόν

A. Εσωτερική
Συσκευασία

ΤΥΡΙ ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το ανακατεργασμένο τυρί συσκευάζεται σε μερίδες, σε κυτία από χαρτόνι.
Κάθε μερίδα συσκευάζεται σε αλουμίνιο κατάλληλο για τρόφιμα.
Το καθαρό βάρος του τυριού που περιέχεται στην εσωτερική συσκευασία ανέρχεται σε 140 έως
200 g ανά κυτίο.
Οι δοκιμές πτώσης και συμπίεσης πραγματοποιούνται σε πλήρεις συσκευασίες (βλέπε παρακάτω
ομαδοποίηση).

B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Τα κυτία συγκεντρώνονται σε χαρτοκιβώτιο (καθαρού βάρους μέχρι 12 kg), ανώτερης ποιότητας,
ανθεκτικό στις δοκιμές που αναφέρονται παρακάτω.
— Τα χαρτοκιβώτια είναι απολύτως κατάλληλα ώστε να εξασφαλίζονται η σταθερότητα και η
ακεραιότητα του περιεχομένου .
— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο των χαρτοκιβωτίων είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
— Οι κολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα
(έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των συγκολλητικών ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος των χρησιμοποιουμένων ταινιών είναι τουλάχιστον ίσο με 2 M + 2 Y - 10 cm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή , αφού προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% , πρέπει να
αντέχει στις παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .

H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα, όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206. H συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσηςβ) ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.
Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε διαφορετικές πλήρεις
συσκευασίες:

— οι συσκευασίες μπορεί να παραμορφωθούν, αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυγίων,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν έχουν σχισθεί ούτε έχουν ξεκολλήσει,
— οι μερίδες δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2 σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις χερσαίες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
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Αριθ. C 267/21

8.0 — FRO (συνεχεία)
Προϊον

ΤΥΡΙ ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας ( πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης οι οποίες είναι ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε
τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ. C 267/22
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9.1 — Β Ο 1 m

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

12x1 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Το βουτυρέλαιο συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά καθαρής περιεκτικότητας 1 kg, η εξωτερική
επιφάνεια των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα και
τα οποία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Εσωτερικά μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8g/m2, κουτιά δια
κοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες, έτοιμες να παραδο
θούν.

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,19 mm.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με βουτυρέλαιο συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν δώδεκα
κουτιά του 1 kg.
— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως)
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2Μ + 2 Y - 10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
— Σε περίπτωση επάλληλης τοποθέτησης των μεταλλικών κουτιών στο εσωτερικό του χαρτοκιβω
τίου , είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση χωρίσματος από διπλό κυματοειδές χαρτόνι.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Χαρτοκιβώτια με δώδεκα κουτιά του 1 kg, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95 % με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πρόσκρουση : τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248, σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το
κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή στη συμπίεση : 8 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 , με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβώτιου ,
— οι κολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από 155

g/m2 σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535 ).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τέσσαρων εισόδων.
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9.1 — BO 1 m (συνεχεία)
Προϊον

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

12 x 1 kg

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας .
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο .

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm , τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση στο ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες ( έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.

— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια
ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ. C 267/24
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9.2 — BO 2,5 m
Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

8x2,5 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Το βουτυρέλαιο συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά, καθαρής περιεκτικότητας 2,5 kg, η εξωτερική
επιφάνεια των οποίων καλύπτεται από βερνίκι και η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα,
και τα οποία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— 'Εσωτερικά μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά
διακοσμημένα.

— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες που είναι έτοιμες να
παραδοθούν.

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,22 mm.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Τα μεταλλικά κουτιά με βουτυρέλαιο συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν οκτώ κουτιά
των 2,5 kg.

— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2Μ + 2 Y - 10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
— Σε περίπτωση επάλληλης τοποθέτησης των μεταλλικών κουτιών στο εσωτερικό του χαρτοκιβω
τίου είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ενός χωρίσματος από διπλό κυματοειδές χαρτόνι.

2 . Δοκιμές συμμόρφωσης
Χαρτοκιβώτια με οκτώ κουτιά των 2,5 kg, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95 % με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233, επί μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πρόσκρουση : τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση : 8 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):

— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
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Αριθ. C 267/25

9.2 — ΒΟ 2,5 m (συνεχεία)
Προϊον

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

8 x 2,5 kg

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με πτερύγια μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο πλευρές
της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης οι οποίες είναι ανθεκτικές σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε
τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες
σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.

— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο .

Αριθ. C 267/26
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9.3 — Β Ο 5 m

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

4 x 5 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το βουτυρέλαιο συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά, καθαρής περιεκτικότητας 5 kg, η εξωτερική
επιφάνεια των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα,
και τα οποία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— 'Εσωτερικά μία επίστρωση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά
διακοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες έτοιμες να παραδο
θούν.

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,23 mm.
B. Ομαόοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Τα μεταλλικά κουτιά με βουτυρέλαιο συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν τέσσερα
κουτιά των 5 kg.
— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.

Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2 Μ + 2 Υ-10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.

2. Αοκιμές συμμόρφωσης
Χαρτοκιβώτια με τέσσερα κουτιά των 5 kg, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95 % με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ· 22233 , για μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πρόσκρουση : τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο κάθετο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή στη συμπίεση : 8 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς .

Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από 155

g/m2 σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες: (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .

— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρους 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
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9.3 — BO 5 m (συνεχεία)
Προϊον

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

4 χ § kg

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.
— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης οι οποίες είναι ανθεκτικές σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε
τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ , ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες
σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος.
Τα ένθετα δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ. C 267/28
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9.4 — ΒΟ 10 ni

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΒΟΥΤΥΡΕΑΑΙΟ

2x10 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Το βουτυρέλαιο συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά καθαρής περιεκτικότητας 10 kg, η εξωτερική
επιφάνεια των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα,
και τα οποία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Εσωτερικά μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά
διακοσμένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες, έτοιμες να παραδο
θούν.

— Ελάχιστο πάχος του ελάσματος: 0,27 mm.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με βουτυρέλαιο συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν δύο κουτιά
των 10 kg.

— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2 Μ + 2 Υ-10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Χαρτοκιβώτια με δύο κουτιά των 10 kg, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95% με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233, έως μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πρόσκρουση : τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση : 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 85 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.
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Αριθ. C 267/29

9.4 — BO 10 m (συνεχεία)
Προϊόν

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

2 χ 10 kg

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).

— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες
σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως .

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος . Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ. C 267/30
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9.5 — Β Ο 20 m

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

1 x 20 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το βουτυρέλαιο συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά, καθαρής περιεκτικότητας 20 kg, η εξωτερική
επιφάνεια των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα,
και τα οποία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.
— Εσωτερικά μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8g/m2, κουτιά δια
κοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες, έτοιμες να παραδο
θούν .

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,27 mm.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με βουτυρέλαιο συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν ένα κουτί των
20 kg.

— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2Μ + 2 Υ - 10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
2 . Δοκιμές συμμόρφωσης
Χαρτοκιβώτια με ένα κουτί των 20 kg, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95% με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233 επί μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πτώση : τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση : 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.

Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:

— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
—
—
—
—

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—
—

παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας στο νερό των χαρτοκιβωτίων είναι μικρότερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές).
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

13 . 9. 96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1 ΕΙ |

Αριθ . C 267/31

9.5 — ΒΟ 20 m (συνεχεία)
Προϊον

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

1 x 20 kg

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ενα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ , ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες
σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ. C 267/32
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9.6 — ΒΟ 200 ni

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΒΟΥΤΥΡΕΛΑΙΟ

200 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το βουτυρέλαιο συσκευάζεται σε μεταλλικά βαρέλια, καθαρής χωρητικότητας 200 kg, με πώμα, που
γεμίζονται σε ατμόσφαιρα αζώτου, η εξωτερική επιφάνεια των οποίων καλύπτεται με βερνίκι και η
εσωτερική με βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα, εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
— Το απόβαρο του βαρελιού είναι τουλάχιστον 18 kg.
— Το βαρέλι αποτελείται από πυθμένα και κάλυμμα πάχους τουλάχιστον 1,0 mm.
— O κορμός του βαρελιού έχει πάχος τουλάχιστον 0,9mm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Τα μεταλλικά βαρέλια γεμάτα κατά 95% με νερό είναι ανθεκτικά στην παρακάτω δοκιμή πτώσης:
— πρώτη δοκιμή (με τρία δείγματα):
H συσκευασία προσκρούει διαγωνίως στην επιφάνεια πρόσκρουσης με το χείλος του πυθμένα ή ,
αν δεν υπάρχει χείλος, με συγκολλημένο σύνδεσμο της περιφέρειας του καλύμματος,
— δεύτερη δοκιμή ( με τρία άλλα δείγματα):
H συσκευασία προσκρούει στην επιφάνεια πρόσκρουσης με το πιο αδύνατο σημείο της, το οποίο
δεν δοκιμάστηκε κατά την πρώτη δοκιμή πτώσης, λόγου χάρη με ένα κλείσιμο ή , για ορισμένα
κυλινδρικά βαρέλια, με το διαμήκη συγκολλημένο σύνδεσμο του δακτυλίου .
Ύψος πτώσης: 1,20 μέτρα.
Το αποτέλεσμα των δοκιμών πτώσης αξιολογείται σε έξι βαρέλια:

Τα μεταλλικά βαρέλια δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού .
B. Μεταφορά

Τα βαρέλια μεταφέρονται πάντα σε όρθια θέση
1 . Σε βαρέλια (χύμα).

2. Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
—
—
—
—
—

Μέγιστο ύψος φόρτωσης στην παλέτα: 3 ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρους 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
Το φορτίο των βαρελιών πάνω στην παλέτα είναι συμπαγές και αδιαίρετο.
Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης, ανθεκτικές σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες τροπικού κλίμα
τος: υγρασία και έκθεση στο ηλιακό φως) τοποθετούνται οριζοντίως.

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
3 . Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Δύο ύψη κατακόρυφα κατ' ανώτατο όριο.
— Μεταξύ των δύο στρώσεων τοποθετείται ένα ένθετο από κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 10 mm

ή πήχεις φεδρώματος (dunnage wood), οι οποίοι καλύπτουν την επιφάνεια του πλάτους του
εμπορευματοκιβωτίου και, όσον αφορά το κόντρα πλακέ, καλύπτει τουλάχιστον δύο βαρέλια
κατά μήκος. Τα τεμάχια από κόντρα πλακέ πήχεις φεδρώματος δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ακινητοποίηση των βαρελιών μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
4 . Θαλάσσια μεταφορά:
Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τα εμπορευματοκιβώτια, τηρουμένων των αναλογιών,
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10.1 — Η 1 pet

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

B. Ομαδοποίηση

ΛΑΔΙΑ

ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΕΛΙΑΣ

12 x 11
15x11

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το λάδι συσκευάζεται σε φιάλες από PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο), ενός λίτρου, κατάλληλες
για τρόφιμα και ερμητικά κλειστές.
Οι φιάλες διαθέτουν πώματα με απαραβίαστο κλείστρο ασφαλείας.
— Βάρος κενής φιάλης: τουλάχιστον 28,5 g.
— Στεγανότητα: δεν παρατηρείται διαρροή υπό πίεση δύο στοιβαγμένων παλετών .
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε ομαδοποιημένες συσκευασίες έτοιμες για παράδοση .
1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Οι φιάλες PET χωρητικότητας ενός λίτρου λαδιού συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια περιεκτικότητας
12 ή 15 φιαλών του 1 1 .

— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι χρησιμοποιούμενες συγκολλητικές ταινίες είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2 Μ + 2 Y - 10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Χαρτοκιβώτια χωρητικότητας 12 x 1 1 ή 15 x 1 1 πλήρη, που πληρούνται και έχουν αποθηκευτεί
προηγουμένως σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233, επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C, με
σχετική υγρασία 90% .
Αντοχή σε πρόσκρουση κάθετα από ύψος πτώσης 1,20 m:
— 1η δοκιμή: 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με τον πυθμένα.
— 2η δοκιμή : 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με το άνω κάλυμμα.
— 3η δοκιμή : 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με τη μακρύτερη πλευρά.
— 4η δοκιμή: 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με την πλευρά που έχει το μικρότερο μήκος.
— 5η δοκιμή: πτώση σε άνω γωνία.
Αντοχή σε συμπίεση : τουλάχιστον 6 000 N.

H δοκιμή πραγματοποιείται κατά το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στην κανονική θέση
μεταφοράς της.

Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— οι συσκευασίες μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν σχίσιμο του χαρτοκιβωτίου μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους του πτερυγίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— οι φιάλες από PET δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από 155

g/mm2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
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10.1 — Hl pet (συνεχεία)

Προϊον

ΛΑΔΙΑ

ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΕΛΙΑΣ

12x1 1
15x1 1

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm , τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).

— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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Αριθ . C 267/35

10.2 — Η 1 m
ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ

Προϊόν

ΛΑΔΙΑ

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΑ

..

,,

,

Μεταλλικό

„ , .

12 x 1 1

ΕΛΙΑΣ

A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Το λάδι συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά, καθαρής περιεκτικότητας 1 1, η εξωτερική επιφάνεια
των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα, και τα οποία
είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Κορμός γυμνός, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά διακοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες, έτοιμες να παραδο
θούν.

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,19 mm.

B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με λάδι συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν δώδεκα κουτιά του
1 1.

— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως)
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2 Μ + 2 Υ - 10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
— Σε περίπτωση επάλληλης τοποθέτησης των μεταλλικών κουτιών στο εσωτερικό του χαρτοκιβω
τίου , είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση χωρίσματος από διπλό κυματοειδές χαρτόνι.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
Χαρτοκιβώτια με δώδεκα κουτιά του 1 1, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95% με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233 επί μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πτώση : τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή στη συμπίεση : 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από 155

g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—

παλέτες ( απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
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10.2 — Η 1 m (συνεχεία)
ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ

Προϊον

ΛΑΔΙΑ

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ

Μεταλλικό — 12 x 1 1

ΕΛIΑΣ

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν προεξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).

— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή στον εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ , ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες
σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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10.3 — Η 2,5 πι
ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ

Προϊόν

ΛΑΔΙΑ

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΑ

..

„,

e ~ CI

Μεταλλικό — 8x2,51

ΕΛΙΑΣ

A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το λάδι συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά, καθαρής περιεκτικότητας 2,5 1, η εξωτερική επιφάνεια
των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα, και τα οποία
είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Κορμός γυμνός, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά διακοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες, έτοιμες να παραδο
θούν.

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,22 mm.

B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με λάδι συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν οκτώ κουτιά των
2,5 1.

— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.

— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2 Μ + 2 Υ-10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.

— Σε περίπτωση επάλληλης τοποθέτησης των μεταλλικών κουτιών στο εσωτερικό του χαρτοκιβω
τίου , είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση χωρίσματος από διπλό κυματοειδές χαρτόνι.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
Χαρτοκιβώτια με οκτώ κουτιά των 2,5 1 , τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95 % με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πτώση: τρεις πτώσεις από ύψος ενός μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στη νοητή κάθετο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή στη συμπίεση: 8 000 N.

H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,

— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,

— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από 155

g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).
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10.3 — Η 2,5 m (συνεχεία)

Προϊον

Γ. Μεταφορα

ΛΑΔΙΑ

ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΕΛΙΑΣ

Μεταλλικό — 8 x 2,5 1

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατα τις επίγειες μεταφορες):

— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way », ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο .

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τεέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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10.4 — H 5 m
ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ

Προϊόν

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΑ

ΛΑΔΙΑ
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,,

,

. CI

Μεταλλικό - 4 x 5 1

ΕΛΙΑΣ

A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το λάδι συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά καθαρής περιεκτικότητας 5 1 , η εξωτερική επιφάνεια των
οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα, και τα οποία είναι
εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Κορμός γυμνός, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά διακοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες έτοιμες να παραδο
θούν .

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,23 mm.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με λάδι συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν τέσσερα κουτιά των
5 1.

— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2Μ + 2Υ-10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Χαρτοκιβώτια με τέσσερα κουτιά των 5 1 , τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95% με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πτώση : τρεις πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή στη συμπίεση: 8 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
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10.4 — Η 5 m (συνεχεία)

Προϊον

ΛΑΔΙΑ

ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΕΛΙΑΣ

Μεταλλικό — 4 x 5 1

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).

— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο .
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10.5 — II 10 πι
ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ

Προϊόν

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΛΑΔΙΑ

ΦΟΙΝΙΚΑ

ΛίΙ

..

,

. 1ΛΙ

Μεταλλικό — 2 x 10 1

ΕΛΙΑΣ

A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Το λάδι συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά, καθαρής περιεκτικότητας 10 1, η εξωτερική επιφάνεια
των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα, και τα οποία
είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Κορμός γυμνός, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά διακοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες, έτοιμες να παραδο
θούν.

— Ελάχιστο πάχος του ελάσματος: 0,27 mm.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με λάδι συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν δύο κουτιά των 10 1.
— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως)
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2 Μ + 2 Υ - 10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Χαρτοκιβώτια με δύο κουτιά των 10 1, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95% με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233 επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πτώση: τρεις πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση : 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από 155

g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
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10.5 — Η 10 m (συνεχεία)

Προϊον

ΛΑΔΙΑ

ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ
ΕΛΙΑΣ

Μεταλλικό — 2 x 10 1

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με πτερύγια μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο πλευρές
της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης είναι ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες ( έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2 . Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το λάδι συσκευάζεται σε μεταλλικά κουτιά, καθαρής περιεκτικότητας 20 1, h εξωτερική επιφάνεια
των οποίων καλύπτεται από βερνίκι, η εσωτερική από βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα, και τα οποία
είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικώς κλειστά.
H πλήρωση πραγματοποιείται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Κορμός γυμνός, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά διακοσμημένα.
— Οι δοκιμές πτώσεις πραγματοποιούνται σε συσκευασίες ομαδοποιημένες, έτοιμες να παραδο
θούν .

— Ελάχιστο πάχος ελάσματος: 0,27 mm.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κουτιά με λάδι συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια που περιέχουν ένα κουτί των 20 1.
— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι κολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου )
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2Μ + 2 Υ - 10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.

2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Χαρτοκιβώτια με ένα κουτί των 20 1, τα οποία έχουν πληρωθεί κατά 95% με νερό και έχουν
προηγουμένως αποθηκευθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία βδομάδα σε θερμοκρασία
20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
— Αντοχή σε πτώση : τρεις πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές ακμές
που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα και η συσκευασία ανυψώνεται με τρόπο ώστε το κέντρο
βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης.
— Ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση : 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία στη
φυσιολογική θέση μεταφοράς.
Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες :
— τα χαρτοκιβώτια μπορεί να έχουν παραμορφωθεί, αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν κανένα σκίσιμο μεγαλύτερο από το ύψος των πτερυγίων του χαρτοκιβωτίου ,
— οι κολλητικές ταινίες δεν σκίζονται ούτε αποκολλούνται,
— τα χωρίσματα διατηρούν την ακεραιότητα και λειτουργικότητά τους,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες ( απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο παλέτες.
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
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Μεταλλικό — 1 x 20 1

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).

— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση στο φως του ήλιου ).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι,
τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο
κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο .
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A. Εσωτερική
συσκευασία

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Το λάδι συσκευάζεται σε μεταλλικά βαρέλια, καθαρής χωρητικότητας 200 1, με πώμα, που
γεμίζονται σε ατμόσφαιρα αζώτου, η εξωτερική επιφάνεια των οποίων καλύπτεται με βερνίκι, η
εσωτερική με βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα, και τα οποία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικά
κλειστά .

— Το απόβαρο του βαρελιού είναι τουλάχιστον 18 kg.
— Το βαρέλι αποτελείται από πυθμένα και κάλυμμα πάχους 1,0 mm.
— O κορμός του βαρελιού έχει πάχος τουλάχιστον 0,9 mm.
2 . Δοκιμές συμμόρφωσης

Τα μεταλλικά βαρέλια, γεμάτα κατά 95% με νερό, είναι ανθεκτικά στις παρακάτω δοκιμές
πτώσης:

— πρώτη δοκιμή ( με τρία δείγματα):
η συσκευασία προσκρούει διαγωνίως στην επιφάνεια πρόσκρουσης με το χείλος του πυθμένα ή ,
αν δεν υπάρχει χείλος, με συγκολλημένο σύνδεσμο της περιφέρειας του καλύμματος,
— δεύτερη δοκιμή (με τρία άλλα δείγματα):
η συσκευασία προσκρούει στην επιφάνεια πρόσκρουσης με το πιο αδύνατο σημείο της, το οποίο
δεν δοκιμάστηκε κατά την πρώτη δοκιμή πτώσης, λόγου χάρη με ένα κλείσιμο ή , για ορισμένα
κυλινδρικά βαρέλια, με το διαμήκη συγκολλημένο σύνδεσμο του δακτυλίου .
Ύψος πτώσης: 1,20 μέτρα.
Το αποτέλεσμα των δοκιμών πτώσης αξιολογείται σε έξι βαρέλια: τα μεταλλικά βαρέλια δεν
παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού .
B. Μεταφορά

Τα βαρέλια μεταφέρονται πάντα σε όρθια θέση.
1 . Σε βαρέλια (χύμα).
2. Σε
—
—
—
—
—

παλέτες ( απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος φόρτωσης στην παλέτα: 3 ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
Το φορτίο των βαρελιών πάνω στην παλέτα είναι συμπαγές και αδιαίρετο.
Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης, ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες τροπικού
κλίματος: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως), τοποθετούνται οριζοντίως.

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
3 . Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Δύο ύψη καθέτως κατ' ανώτατο όριο.
— Μεταξύ των δύο στρώσεων τοποθετείται ένα ένθετο από κόντρα πλακέ ελάχιστου πάχους 10 mm
ή πήχεις φεδρώματος (dunnage wood), οι οποίοι καλύπτουν την επιφάνεια του πλάτους του
εμπορευματοκιβωτίου και, όσον αφορά το κόντρα πλακέ , καλύπτει τουλάχιστον δύο βαρέλια
κατά μήκος. Τα τεμάχια από κόντρα πλακέ/πήχεις φεδρώματος δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ακινητοποίηση των βαρελιών μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

4. Θαλάσσια μεταφορά:
Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τα εμπορευματοκιβώτια, τηρουμένων των αναλογιών.
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1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Το λάδι συσκευάζεται σε δοχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας των 5 1, κατάλληλα για
τρόφιμα και ερμητικά κλειστά.
Τα δοχεία διαθέτουν χειρολαβή και (PEHD ) βιδωτό πώμα με κλείστρο ασφαλείας.
— To PEHD είναι σταθεροποιημένο στις υπεριώδες ακτίνες.
— Βάρος κενού δοχείου : τουλάχιστον 180 g.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε ομαδοποιημένες συσκευασίες, έτοιμες για παράδοση .

B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

Τα δοχεία λαδιού συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια χωρητικότητας τεσσάρων δοχείων των 5 1.
— Το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης.
— Οι χρησιμοποιούμενες συγκολλητικές ταινίες είναι ανθεκτικές στο τροπικό κλίμα (έξι μήνες:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της ταινίας που χρησιμοποιείται για το κλείσιμο είναι τουλάχιστον ίσο με
2 Μ + 2 Υ-10 cm.

— Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο του χαρτοκιβωτίου είναι
ανθεκτικές στην υγρασία.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

H δοκιμή πραγματοποιείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες.
Χαρτοκιβώτια χωρητικότητας 4 x 5 1, πλήρη , που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως , σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C, με σχετική υγρασία 90% .
Αντοχή σε πρόσκρουση κάθετα, από ύψος πτώσης 1,20 m.
— 1η δοκιμή : 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με τον πυθμένα.
— 2η δοκιμή: 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με το άνω κάλυμμα.
— 3η δοκιμή : 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με τη μακρύτερη πλευρά.
— 4η δοκιμή : 1 χαρτοκιβώτιο οριζοντίως με την πλευρά που έχει το μικρότερο μήκος
— 5η δοκιμή : πτώση σε άνω γωνία.
Αντοχή σε συμπίεση : τουλάχιστον 5 000 N.
H δοκιμή πραγματοποιείται κατά το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία τοποθετημένη στην
κανονική θέση μεταφοράς της.

Το αποτέλεσμα της κάθε δοκιμής αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— οι συσκευασίες μπορεί να έχουν παραμορφωθεί, αλλά διατηρούν την ακεραιότητά τους και δεν
παρουσιάζουν σχίσιμο του χαρτοκιβωτίου μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους του πτερυγίου ,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν σχίζονται ούτε αποκολλούνται,
— οι φιάλες από PET δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτοκιβωτίων στο νερό είναι μικρότερη από

155 g/mm2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB ( πρότυπο ISO 535 ).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
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ΡΕ 4 x 5 1

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες ( έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ. C 267/48

I ËL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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10.9 — Η 20 pe
f

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΑΛΑΤΛ

ΛΑΔΙΑ

ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ

ΦΟΙΝΙΚΑ
1 ΕΛIΑΣ

Dr t

-ΛΙ

ΡΕ 1 x 20 1

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Το λάδι συσκευάζεται σε δοχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας τοαν 20 1, κατάλληλα για
τρόφιμα ερμητικά κλειστά.
Τα δοχεία διαθέτουν χειρολαβή και (PEHD ) βιδωτό πώμα με κλείστρο ασφαλείας.
Τα δοχεία στοιβάζονται μέ τέλειο τρόπο.
— Βάρος κενού δοχείου : τουλάχιστον 1 000 g.
— Στεγανότητα: δεν παρατηρείται διαρροή υπό την πίεση δύο στοιβαγμένων παλετών.

— To PEHD είναι σταθεροποιημένο στις υπεριώδεις ακτίνες.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
Οι απαιτήσεις που αφορούν την αντοχή σε δοκιμές πτώσης είναι οι ακόλουθες (ύψος: 1.20 m):

α) H συσκευασία προσκρούει στην επιφάνεια πρόσκρουσης διαγωνίως με το χείλος του πυθμένα ή ,
αν δεν υπάρχει χείλος, με το συγκολλημένο σύνδεσμο της περιφέρειας του άκρου .

Δοκιμή σε τρία δείγματα.
β) H συσκευασία προσκρούει στην επιφάνεια πρόσκρουσης με το πιο αδύνατο σημείο της. το οποίο
δεν δοκιμάστηκε κατά την πρώτη δοκιμή πτώσης, λ.χ. με ένα κλείσιμο .
Δοκιμή σε τρία άλλα δείγματα.

Το αποτέλεσμα των δοκιμών πτώσης αξιολογείται σε έξι βαρέλια: τα μεταλλικά βαρέλια δεν
παρουσιάζουν καμία διαρροή μετά την πλήρωση του κενού και διατηρούν την απόλυτη στεγανότη
τά τους.

B. Μεταφορά

1 . Σε
-—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα δοχεία καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα δοχείο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm , τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Μία πλαστική ταινία περίζωσης, . ανθεκτική στις υπεριώδεις ακτίνες (550 N/mm2), ανά στρώση
δοχείων πάνω στην παλέτα.
4 ύψη δοχείων = 4 περιζώσεις.
— Όλες οι περιζώσεις προστατεύονται από προστατευτικές γωνίες καλής ποιότητας και ύψους ίσο
με το ύψος του φορτίου μείον 20 cm.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ , ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

13. 9. 96
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. C 267/49

10.9 — Η 20 pe (συνεχεία)

Προϊον

ΛΑΔΙΑ

ΚΡΑΜΒΟΣΠΟΡΟΥ
ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ

ΡΕ 1 x 20 I

ΕΛΙΑΣ

2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα δοχεία τοποθετούνται όρθια μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, τα οποία καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο κιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν
αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

Αριθ. C 267/50

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

| EL |
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11.1 — SUB 25

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΖΑΧΑΡΗ

1 x 25 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
25 kg ζάχαρης συσκευάζονται σε σάκους καινούριους, καθαρούς, που αντιστοιχούν στην παρακάτω
περιγραφή.

α) υφασμένοι καινούριοι σάκοι από ΡΡ, ελάχιστου βάρους 85 g/m2, με εσωτερικό σάκο από
πολυαιθυλένιο πάχους 50 μικρών για PELD , ή 30 μικρών για PEHD , συγκολλημένο στον
πυθμένα. Οι υφασμένοι σάκoι από ΡΡ έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία «υπεριώδους ακτινοβο
λίας για τρόφιμα». Το άνω και κάτω άκρο είναι ραμμένα με τα αντίστοιχα άκρα του σάκου από
ΡΕ. Οι σάκοι πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 277 '
β) καινούριοι σάκοι από PEHD/PELD . Εξελασμένοι σάκοι από 50% PEHD και 50% PELD ,

ελάχιστου βάρους 130 g/m2, που πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 787·

γ) σάκοι από χαρτί δύο τουλάχιστον στρώσεων. H δεύτερη στρώση καλύπτεται από στρώση ΡΕ

βάρους 15 g/m\ Το σύνολο των στρώσεων αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 510 j/m2 TEA average. Οι

σάκοι πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 770.
Οι σάκοι κλείνονται με νήμα στερεό, ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες τροπικού
κλίματος: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη δοκιμή υπεριωδών ακτινών (κύκλοι κατά
το ΕΝ 277) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον 25 N.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
α) Οι υφασμένοι καινούριοι σάκοι από ΡΡ πληρούν στα πρότυπα ΕΝ 277 .
β) Οι καινούριοι σάκοι από PEHD/PELD πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 787.
γ) Οι χάρτινοι σάκοι πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 770.

Για τις δοκιμές σε υπεριώδεις ακτίνες, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται εντός του
εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πλήρωσης των σάκων.
B. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—

παλέτες ( απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Οι σάκοι καλύπτουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας χωρίς να εξέχουν απ ' αυτή .
— Δύο τεμάχια διπλού κυματοειδούς χαρτονιού καλύπτουν την επάνω πλευρά της παλέτας,
σχηματίζοντας σταυρό με «πτερύγια» τουλάχιστον 20 cm, που διπλώνουν στις δύο πλευρές της
παλέτας (πλευρές όπου τοποθετείαι η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται με διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, που έχει σταθεροποιηθεί στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Με ιμάντες (σαμπάνι ):
Τύπου κάνιστρο ή τριφύλλι.
Ωφέλιμο φορτίο: 1 500 kg.
Συντελεστής ασφάλειας: 5:1 (το όριο θραύσεως είναι τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
3 . Σε εμπορευματοκιβώτια:
— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η

πλήρης ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

13. 9. 96
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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11.2 — SUB 50

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΖΑΧΑΡΗ

50 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
50 kg ζάχαρης συσκευάζονται σε σάκους καινούριους, καθαρούς, που ανταποκρίνονται στην
παρακάτω περιγραφή .

α) καινούριοι σάκοι από κάνναβη, ελάχιστου βάρους 305 g/m2, με εσωτερικό σάκο από πολυαιθυ
λένιο πάχους 50 μικρών για PELP ή 30 μικρών για PEHD , τουλάχιστον, συγκολλημένο στον
πυθμένα. Τα άνω και κάτω άκρα των δύο σάκων είναι ραμμένα μαζί. Οι σάκοι πληρούν τα
πρότυπα ΕΝ 766'

β) υφασμένοι καινούργιοι σάκοι από ΡΡ ελάχιστου βάρους 85 g/m2 ( 120 g/σάκο), με εσωτερικό
σάκο από πολυαιθυλένιο πάχος 50 μικρών για PELD ή 30 μικρών για PEHD , τουλάχιστον
συγκολλημένο στον πυθμένα. Οι υφασμένοι σάκοι από ΡΡ έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία
«υπεριώδους ακτινοβολίας για τρόφιμα». Τα άνω και κάτω άκρα των σάκων είναι ραμμένα μαζί.
Οι σάκοι πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 277 .
Οι διαστάσεις των σάκων προσαρμόζονται σε συνάρτηση με την πυκνότητα του προϊόντος.
Οι σάκοι κλείνονται με νήμα στερεό ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες: υγρασία και
έκθεση σε ηλιακό φως ).
H τιμή της εναπομένουσας αντοχής σε εφελκυσμό μετά τη δοκιμή υπεριωδών ακτινών (κύκλοι κατά
το ΕΝ 277) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον τα 25 N.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης
α) Οι καινούριοι σάκοι από κάνναβη και οι εσωτερικοί σάκοι πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 766.
β ) Οι υφασμένοι καινούριοι σάκοι από ΡΡ πληρούν τα πρότυπα ΕΝ 277.
Για τις δοκιμές σε υπεριώδεις ακτίνες, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χορηγείται εντός του
εξαμήνου που προηγείται της ημερομηνίας πλήρωσης των σάκων.
B. Μεταφορά

1 . Σε σάκους χύμα.
2. Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις χερσαίες μεταφορές):
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Οι σάκοι καλύπτουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας χωρίς να εξέχουν απ' αυτή.
— Δύο τεμάχια διπλού κυματοειδούς χαρτονιού καλύπτουν την επάνω πλευρά της παλέτας,
σχηματίζοντας σταυρό με «πτερύγια» τουλάχιστον 20 cm, που διπλώνουν στις δύο πλευρές της
παλέτας (πλευρές όπου τοποθετείαι η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται με διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, που έχει σταθεροποιηθεί στις υπεριώδεις ακτίνες ( έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως ).
3 . Με ιμάντες ( σαμπάνι):
α) Ιμάντες τύπου τριφυλλιού (τέσσερις θηλειές).
Ωφέλιμο φορτίο: 1 500 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (όριο θραύσεως τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο).
β) Ιμάντες τύπου «κάνιστρο».
Ωφέλιμο φορτίο: 1 100 kg.
Συντελεστής ασφάλειας 5:1 (όριο θραύσεως τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερο από το
ωφέλιμο φορτίο ).
4. Σε
—
—
—

εμπορευματοκιβώτια:
Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
Οι σάκοι τοποθετούνται οριζοντίως.
Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρούται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ακινητοποίηση των σάκων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο .

Αριθ. C 267/52
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12.1 — RsC 5

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

B. Ομαδοποίηση

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: ΣΤΑΦΙΔΕΣ

4 x 5 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Οι σταφίδες συσκευάζονται σε πλαστικούς σάκους καθαρής χωρητικότητας 5 kg, κατάλληλους για
τρόφιμα.
Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε ομαδοποιημένες συσκευασίες έτοιμες για παράδοση .
1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Οι συσκευασίες σταφίδας των 5 κιλών συγκεντρώνονται σε χαρτοκιβώτια ανωτέρας ποιότητος,
ανθεκτικά στις παρακάτω δοκιμές:
— το περιεχόμενο αντιστοιχεί σε τέσσερις σάκους των 5 kg,
— το χαρτοκιβώτιο ομαδοποίησης είναι προσαρμοσμένο με τέλειο τρόπο στο περιεχόμενο, ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αντοχή,
— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,
— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας είναι
ανθεκτικές στην υγρασία,
— Οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό
κλίμα (έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της χρησιμοποιούμενης ταινίας είναι τουλάχιστον ίσο με 2 Μ + 2 Y - 10 cm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή, αφού προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% , αντέχει
στις παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248, σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου EN 22206- η συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στη κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης
β) ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση 5 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.
Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε συσκευασίες:
— το σχήμα των συσκευασιών μπορεί να παραμορφωθεί, αλλά αυτές διατηρούν την ακεραιότητά
τους και δεν παρουσιάζουν κανένα σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυ
γίων,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν έχουν σχισθεί ούτε έχουν ξεκολλήσει,
— οι συσκευασίες δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.
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Αριθ. C 267/53

12.1 — RsC 5 (συνεχεία)
Προϊον

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ : ΣΤΑΦΙΔΕΣ

4 χ 5 kg

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει απο τις τεσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας , σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.

— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, που καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο χαρτοκιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα
δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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12.2 — RsC 1

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: ΣΤΑΦΙΔΕΣ

20 x 1 kg

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Οι σταφίδες συσκευάζονται:
α) σε πλαστικές σακούλες κατάλληλες για τρόφιμα

β) σε κυτία από συμπαγές χαρτόνι, βάρους τουλάχιστον 500 g/m2.
H συσκευασία του 1 kg είναι κατάλληλη για τρόφιμα.
Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε ομαδοποιημένες συσκευασίες, έτοιμες για παράδοση .
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Οι συσκευασίες των σταφίδων του 1 kg συγκεντρώνονται σε χαρτοκιβώτια ανώτερης ποιότητας,
ανθεκτικά στις παρακάτω δοκιμές:
— το περιεχόμενο αντιστοιχεί σε 20 σάκους βάρους 1 kg,
— το χαρτοκιβώτιο ομαδοποίησης είναι προσαρμοσμένο με τέλειο τρόπο στο περιεχόμενο, ώστε να
εξασφαλίζονται η σταθερότητα και η αντοχή ,
— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,
— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας είναι
ανθεκτικές στην υγρασία,
— οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό
κλίμα (έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της χρησιμοποιούμενης ταινίας είναι τουλάχιστον ίσο με 2 Μ + 2 Υ - 10 cm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή , αφού προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% , αντέχει
στις παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206' η συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στη νοητή κάθετο του σημείου πρόσκρουσης
β) ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση 5 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της .
Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε διαφορετικές πλήρεις
συσκευασίες:

— το σχήμα των συσκευασιών μπορεί να παραμορφωθεί, αλλά αυτές διατηρούν την ακεραιότητά
τους και δεν παρουσιάζουν κανένα σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυ
γίων,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν έχουν σχισθεί ούτε έχουν ξεκολλήσει,
— οι συσκευασίες δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιοον κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες ( απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way », ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.
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12.2 — RsC 1 (συνεχεία)
Προϊον

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ : ΣΤΑΦΙΔΕΣ

20 χ 1 kg

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας .

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm , τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.

— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης , καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, που καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο χαρτοκιβώτια κατά μήκος.
Τα ένθετα δεν αλληλεπικαλύπτονται.

— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

24 x 440 g

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση

— Το συμπύκνωμα τομάτας συσκευάζεται σε μεταλλικά κυτία καθαρής χωρητικότητας 440 g. H
εσωτερική επιφάνεια των μεταλλικών κυτίων καλύπτεται με βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα και η
εξωτερική τους με βερνίκι. Τα μεταλλικά κυτία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικά κλειστά.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε ολόκληρες συσκευασίες, έτοιμες για διανομή .
— Τα μεταλλικά κυτία είναι εντελώς στεγανά και γεμίζονται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Εσωτερικά μια στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά ισχυρή επικασσιτέρωση 11,2 + 11,2 g/m2,
κυτία διακοσμημένα.
— Βάρος του μεταλλικού κυτίου : τουλάχιστον 60 g.
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
24 μεταλλικά κυτία καθαρού βάρους 440 g συγκεντρώνονται σε ένα χαρτοκιβώτιο ανώτερης
ποιότητας ανθεκτικό στις παρακάτω δοκιμές:
— το χαρτοκιβώτιο ομαδοποίησης είναι προσαρμοσμένο με τέλειο τρόπο στο περιεχόμενο ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αντοχή ,
— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,
— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας είναι
ανθεκτικές στην υγρασία,
— οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό
κλίμα (έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.

Το μήκος της χρησιμοποιούμενης ταινίας είναι τουλάχιστον ίσο με 2Μ + 2 Υ - 10 cm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή, αφού προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% , αντέχει
στις παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248, σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206. η συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης·
β) ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.
Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— το σχήμα των συσκευασιών μπορεί να παραμορφωθεί, αλλά αυτές διατηρούν την ακεραιότητά
τους και δεν παρουσιάζουν κανένα σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυ
γίων,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν έχουν σχισθεί ούτε έχουν ξεκολλήσει,
— τα μεταλλικά κουτιά δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε
—
—
—

παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

13 . 9. 96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

[ ΕΙ 1

Αριθ. C 267/57

13.0 — CT (συνεχεία)
Προϊον

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ : ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

24 χ 440 2

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας .
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ρντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές σε υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε
—
—
—

εμπορευματοκιβώτια:
Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, που καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο χαρτοκιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα
δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

Λ ,, ΓνΤΙΙ/ Λ

Λ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

— ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΣΕ ΛΑΔΙ

_ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΣΕ ΛΑΔΙ

_Α

50 x 125 g

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα αλιευτικά προϊόντα (ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΚΑΙ ΣΑΡΔΕΛΕΣ) συσκευάζονται σε μεταλλικά κυτία,
καθαρής περιεκτικότητας 120 έως 125 g — στραγγισμένο: το λιγότερο 75% του καθαρού βάρους. H
εσωτερική επιφάνεια των μεταλλικών κυτίων καλύπτεται με βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα και η
εξωτερική τους με βερνίκι. Τα μεταλλικά κυτία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικά κλειστά.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε ολόκληρες συσκευασίες έτοιμες για διανομή.
— Τα μεταλλικά κυτία είναι εντελώς στεγανά και γεμίζονται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Εσωτερικά μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8+2,8 g/m2, κουτιά
διασκοσμημένα

B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κυτία συγκεντρώνονται σε χαρτοκιβώτιο ανώτερης ποιότητας, μέχρι 12 kg, ανθεκτικό
στις παρακάτω δοκιμές:
— το χαρτοκιβώτιο ομαδοποίησης είναι προσαρμοσμένο με τέλειο τρόπο στο περιεχόμενο ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αντοχή ,

— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,
— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας είναι
ανθεκτικές στην υγρασία,
— οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό
κλίμα ( έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.

Το μήκος της χρησιμοποιούμενης ταινίας είναι τουλάχιστον ίσο με 2Μ + 2 Y - 10 cm.
2 . Δοκιμές συμμόρφωσης

H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή , αφού προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233 , επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% , αντέχει
στις παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206' η συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσης·
β) ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση 6 000 N.

H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872 με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.
Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— το σχήμα των συσκευασιών μπορεί να παραμορφωθεί, αλλά αυτές διατηρούν την ακεραιότητά
τους και δεν παρουσιάζουν κανένα σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτερυ
γίων,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν έχουν σχισθεί ούτε έχουν ξεκολλήσει,
— οι πλαστικοί σάκοι δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή ,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).
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14.0 — SAR (συνεχεία)
Προϊόν

Γ. Μεταφορά

Λ A ΤΓΛ/ΤΤΤ/ » ΓΓΠΛΤΛλίτ Λ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

— ΣΚΟΥΜΠΡΙ ΣΕ ΛΑΔΙ

_ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΣΕ ΛΑΔΙ

,Λ

50 x 125 g

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75%
της επιφάνειας της παλέτας .
— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο .
— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.

— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση ).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές σε υπεριώδεις ακτίνες ( έξι μήνες σε τροπικό κλίμα:
υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2 . Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.

— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, που καλύπτουν την επιφάνεια του
πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο χαρτοκιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα
δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

^EL |

13 . 9 . 96

15.0 — CB

Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΚΡΕΑΣ

CORNED BEEF

48 x 340 g

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
To Corned Beef συσκευάζεται σε μεταλλικά κυτία καθαρής περιεκτικότητας μέχρι 440 g. H
εσωτερική επιφάνεια των μεταλλικών κυτίων καλύπτεται με βερνίκι κατάλληλο για τρόφιμα και η
εξωτερική τους με βερνίκι. Τα μεταλλικά κυτία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικά κλειστά.
— Οι δοκιμές πτώσης πραγματοποιούνται σε ολόκληρες συσκευασίες, έτοιμες για διανομή .
— Τα μεταλλικά κυτία είναι εντελώς στεγανά και γεμίζονται σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

— Εσωτερικά μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 -2,8 g/m2, κουτιά
διακοσμημένα.

B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Τα μεταλλικά κυτία συγκεντρώνονται σε χαρτοκιβώτιο ανώτερης ποιότητας, μέχρι 20 kg, ανθεκτικό
στις παρακάτω δοκιμές:
— το χαρτοκιβώτιο ομαδοποίησης είναι προσαρμοσμένο με τέλειο τρόπο στο περιεχόμενο ώστε να
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η αντοχή ,

— το κιβώτιο κλείνει με κόλλα ή/και ταινίες συγκόλλησης,
— οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή και το κλείσιμο της συσκευασίας είναι
ανθεκτικές στην υγρασία,
— οι συγκολλητικές ταινίες που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο είναι ανθεκτικές στο τροπικό
κλίμα (έξι μήνες: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
Το πλάτος των ταινιών είναι τουλάχιστον 50 mm.
Το μήκος της χρησιμοποιούμενης ταινίας είναι τουλάχιστον ίσο με 2Μ + 2 Y - 10 cm.
2. Δοκιμές συμμόρφωσης

H πλήρης συσκευασία, έτοιμη προς αποστολή , αφού προηγουμένως αποθηκευθεί, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ 22233, επί μία εβδομάδα σε θερμοκρασία 20 °C και με σχετική υγρασία 90% αντέχει
στις παρακάτω δοκιμές:
α) τρεις κάθετες πτώσεις από ύψος 1 μέτρου .
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22248 σε τρεις διαφορετικές
ακμές που ανήκουν σε διαφορετικά τρίεδρα όσον αφορά τις συσκευασίες παραλληλεπίπεδου
σχήματος, ή σε καθεμία από τις τρεις μικρότερες διατομές όσον αφορά τους άλλους τύπους
συσκευασίας, υπό την έννοια του προτύπου ΕΝ 22206. η συσκευασία ανυψώνεται με τέτοιο
τρόπο ώστε το κέντρο βάρους της να βρίσκεται στην κατακόρυφο του σημείου πρόσκρουσηςβ) ελάχιστη αντοχή σε συμπίεση 6 000 N.
H δοκιμή αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 22872, με τη συσκευασία
τοποθετημένη στη φυσιολογική θέση μεταφοράς της.
Το αποτέλεσμα καθεμίας από τις παραπάνω δοκιμές αξιολογείται σε πέντε πλήρεις συσκευασίες:
— το σχήμα των συσκευασιών μπορεί να παραμορφωθεί, αλλά αυτές διατηρούν την ακεραιότητά
τους και δεν παρουσιάζουν κανένα σχίσιμο μεγαλύτερο από το ήμισυ του ύψους των πτε
ρυγίων,
— οι συγκολλητικές ταινίες δεν έχουν σχισθεί ούτε έχουν ξεκολλήσει,
— τα μεταλλικά κουτιά σάκοι δεν παρουσιάζουν καμία διαρροή,
— η αντίσταση της εξωτερικής επιφάνειας των χαρτονένιων κιβωτίων στο νερό είναι κατώτερη από

155 g/m2, σύμφωνα με τη μέθοδο COBB (πρότυπο ISO 535).

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατά τις επίγειες μεταφορές):
— Μέγιστο ύψος τοποθέτησης στις παλέτες: δύο ύψη .

— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων.
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Προϊον

ΚΡΕΑΣ

CORNED BEEF

48 x 340 ε

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 75 %
της επιφάνειας της παλέτας.

— Τα κιβώτια καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια της παλέτας, 90% κατ' ελάχιστο
όριο.

— Κανένα χαρτοκιβώτιο δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.

— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Μεταξύ της τρίτης και τέταρτης στρώσης, καθώς και μεταξύ της έκτης και της έβδομης στρώσης,
τοποθετούνται ένθετα από διπλό καλύπτουν την επιφάνεια του πλάτους του εμπορευματοκιβω
τίου και τουλάχιστον δύο χαρτοκιβώτια κατά μήκος. Τα ένθετα δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενό πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο .
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Προϊόν

A. Εσωτερική
συσκευασία

ΜΕΡΙΔΕΣ

— ΑΛΕΥΡΑ

—" ΛΑΔΙ

— ΡΥΖΙ

— CORNED BEEF

— ΖΑΧΑΡΗ

— ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

1 x 16 πακέτα

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
α) Αλεύρι απο σιτάρι, ρύζι, ζαχαρη:

Τα τρία αυτά προϊόντα συσκευάζονται σε χάρτινους σάκους, κατάλληλους για τρόφιμα,
χωρητικότητας 1 000 g προϊόντος.
β ) Λαδι:
Το λάδι συσκευάζεται σε μεταλλικό κυτίο χωρητικότητας 0,750 kg.
γ) Corned Beef:

Το Corned Beef συσκευάζεται σε μεταλλικό κυτίο χωρητικότητας 340 g.
δ) Συμπύκνωμα τομάτας:

Το συμπύκνωμα τομάτας συσκευάζεται σε μεταλλικό κυτίο χωρητικότητας 440 g.
2. Προδιαγραφές της εσωτερικής συσκευασίας
α) Αλεύρι, ρύζι, ζάχαρη :
Το χαρτί που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία των τριών αυτών προϊόντων έχει ελάχιστο

βάρος 80 g/m2.

Οι κόλλες που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο των συσκευασιών είναι ανθεκτικές στο νερό.
Οι κόλλες είναι κατάλληλες για συσκευασία τροφίμων.
β) Λάδι:

Κορμός γυμνός, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά διακοσμημένα.
Πάχος ελάσματος: τουλάχιστον 0,19 mm.
γ) Corned Beef:

Εσωτερικά μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m , κουτιά
διακοσμημένα.
Βάρος άδειου κυτίου : τουλάχιστον 68 g.
δ) Συμπύκνωμα τομάτας:

Εσωτερικό μία στρώση βερνίκι, εσωτερικά/εξωτερικά επικασσιτέρωση 2,8 + 2,8 g/m2, κουτιά
διακοσμημένα.
Βάρος άδειου κυτίου : τουλάχιστον 60 g.

H εξωτερική επιφάνεια όλων των μεταλλικών κυτίων καλύπτεται από βερνίκι ή υφίσταται επεξεργα
σία που δίνει ισοδύναμες εγγυήσεις.

Τα κυτία είναι εντελώς γεμάτα και ερμητικά κλειστά. Τα κυτία γεμίζονται σε τροποποιημένη
ατμόσφαιρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ανωτέρω κεφάλαια 15.0 — CB ( Corned Beef),
13.0 — CT (Συμπύκνωμα τομάτας) και 10.2 — H 1 m (Λάδι, Μεταλλικό — 12 x 1 1).
( Προσοχή : το δοχείο λαδιού των μερίδων περιέχει μόνο 750 g.)
B. Ομαδοποίηση

1 . Απαιτήσεις σχετικά με τη συσκευασία και τη διατήρηση
Δέκα πακέτα με 1 kg αλεύρι.

Ένα πακέτο με 1 kg ρύζι.
Ένα πακέτο με 1 kg ζάχαρι.

Ένα δοχείο με 0,75 kg λάδι.
Δύο κυτία με 0,340 kg Corned Beef.

Ένα κυτίο με 0,440 kg συμπύκνωμα τομάτας.
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ΜΕΡΙΔΕΣ

Αριθ. C 267/63

— ΜΕΡΙΔΕΣ (συνέχεια)
— ΛΑΔΙ

— ΑΛΕΥΡΑ
— ΡΥΖΙ
— ΖΑΧΑΡΗ

— CORNED BEEF
— ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

1 x 16 πακέτα

Το σύνολο των 16 αυτών μονάδων συσκευάζεται σε διαφανή μικροπορώδη θερμοσυστελλόμενη
μεμβράνη από ΡΕ ελάχιστου πάχους 100 μικρών, σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα:

ΑΛΕΥΡΙ

ΑΛΕΥΡΙ

ΑΛΕΥΡΙ

ΖΑΧΑΡΙ

ΛΑΔΙ

CORNED
BEEF

ΑΛΕΥΡΙ

ΑΛΕΥΡΙ

ΑΛΕΥΡΙ

ΑΛΕΥΡΙ

ΑΛΕΥΡΙ

ΣΥΜΠΥ
ΚΝΩΜΑ
ΤΟΜΑΤΑΣ

ΡΥΖΙ

ΑΛΕΥΡΙ

ΑΛΕΥΡΙ

2. Δοκιμές συμμόρφωσης

Κάθε μονάδα που περιλαμβάνει 16 προϊόντα είναι ανθεκτική τουλάχιστον στην κατακόρυφη
συμπίεση , την ασκούμενη από το φορτίο που φέρει απάνω της.
Δεδομένης της απαγόρευσης της επάλληλης τοποθέτησης παλετών, η αντίσταση είναι τουλάχιστον
1 500 N για κάθε μερίδα.

Γ. Μεταφορά

1 . Σε παλέτες (απαγορεύεται η επάλληλη τοποθέτηση κατα τις επίγειες μεταφορες):
— Παλέτα «one way», ανώτερης ποιότητας, ελαχίστου αποβάρου 25 kg.
— Παλέτα τεσσάρων εισόδων .

— H ξύλινη επιφάνεια που χρησιμοποιείται ως δάπεδο της παλέτας καλύπτει τουλάχιστον το 85 %
της επιφάνειας της παλέτας.
— Τα πακέτα καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια στην παλέτα χωρίς να εξέχουν απ '
αυτή .

— Καμία μονάδα 16 προϊόντων δεν εξέχει από τις τέσσερις πλευρές της παλέτας.
— Ένα τεμάχιο από διπλό κυματοειδές χαρτόνι τοποθετείται μεταξύ των στρώσεων στο ήμισυ του
ύψους.

— Δύο τεμάχια από διπλό κυματοειδές χαρτόνι καλύπτουν το άνω μέρος της παλέτας, σχηματίζο
ντας σταυρό με «πτερύγια» μήκους τουλάχιστον 20 cm, τα οποία διπλώνουν πάνω στις δύο
πλευρές της παλέτας (πλευρές στις οποίες τοποθετείται η περίζωση).
— Δύο πλαστικές ταινίες περίζωσης ανθεκτικές στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι μήνες σε τροπικό
κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).

— Αντοχή σε εφελκυσμό: 550 N/mm2.
— Το σύνολο καλύπτεται από διαφανές θερμοσυστελλόμενο κάλυμμα από ΡΕ, ελαχίστου πάχους
125 μικρών, το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία σταθεροποίησης στις υπεριώδεις ακτίνες (έξι
μήνες σε τροπικό κλίμα: υγρασία και έκθεση σε ηλιακό φως).
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16.0 — ΜΕΡΙΔΕΣ (συνέχεια)
Προϊόν

ΜΕΡΙΔΕΣ

— ΑΛΕΥΡΑ
— ΡΥΖΙ
— ΖΑΧΑΡΗ

— ΛΑΔΙ
— CORNED BEEF
— ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

1 x 16 πακέτα
·

2. Σε εμπορευματοκιβώτια:

— Τα εμπορευματοκιβώτια γεμίζονται χωρίς παλέτες.
— Τα κιβώτια τοποθετούνται οριζοντίως.
— Ανάμεσα σε κάθε στρώση τοποθετούνται ένθετα από διπλό κυματοειδές χαρτόνι, που καλύπτουν
την επιφάνεια του πλάτους του εμπορευματοκιβωτίου και τουλάχιστον δύο χαρτοκιβώτια κατά
μήκος. Τα ένθετα δεν αλληλεπικαλύπτονται.
— Κάθε πλευρικό ή διάμηκες κενó πληρώνεται με υλικό ad hoc, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
τέλεια ακινητοποίηση των χαρτοκιβωτίων μέσα στο εμπορευματοκιβώτιο.

