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(Mededelingen)

COMMISSIE

Mededeling van de Commissie inzake de verpakking van als communautaire voedselhulp te
leveren produkten
( 96/C 267/01 )

( Overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2200/87 van de Commissie
van 8 juli 1987 ( ] )( 2 ))

Deze mededeling annuleert de mededeling gepubliceerd in Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen nr. C 391 van 31 december 1994 en vervangt, met ingang van 1 januari 1997,
de tekst van punt 2 ( Eisen met betrekking tot verpakking en bewaring ) van elk hoofdstuk van
de mededeling die gepubliceerd is in Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr .
C 114 van 29 april 1991 .
Voor de te leveren produkten gelden de hierna volgende verpakkingsvoorschriften, zonder af te
doen aan bijzondere bepalingen die de Commissie van geval tot geval kan vaststellen .
(Wanneer aan deze voorschriften door de leverancier niet is voldaan, wordt de in artikel 1 6 van
Verordening (EEG) nr. 2200/87 bedoelde conformiteitsverklaring niet of uitsluitend onder
voorbehoud afgegeven.)

(') PB nr . L 204 van 25 . 7 . 1987, blz . 1 .

( 2 ) In de versie die van toepassing is op de publikatiedatum van de oproep tot het indienen van offertes .
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ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ALLE SPECIFICATIES
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PRODUKT

CODE

GEWICHT

1.0

Granen

CER

1 χ 50 kg

4

2.1

Meel

FAR 25

Meel

FAR 50

2.3

Havervlokken

FHAF

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

6

2.2

3.0

Deegwaren

PAL

4.0

Peulvruchten

LEGS

5.0

Bijvoeding voor zuigelingen

AlSev

6.1

Poedermelk

LEP 1

6.2

Poedermelk

LEP 25 +

6.3

Poedermelk

7.0

7

9
10

1 x 50 kg

12

13

17

LEP 25

12x1 kg / 20 x 1 kg
25 kg + zakken
25 kg

Boter

B

1 x 25 kg

19

8.0

Kaas

FRO

9.1

Boterolie

BO 1 m

9.2

Boterolie

BO 2,5 m

9.3

Boterolie

BO 5 m

15

18

20

9.4

Boterolie

BO 10 m

9.5

Boterolie

BO 20 m

9.6

Boterolie

BO 200 m

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

22
24

26
28
30

32

10.1

Olie

H 1 pet

12x1 1 PET / 15 x 1 1 PET

33

10.2

Olie

H 1 m

12x11 metaal

35

10.3

Olie

H 2,5 m

8 χ 2,5 1 metaal

37

10.4

Olie

H 5 m

4x51 metaal

39

10.5

Olie

H 10 m

2x101 metaal

41

10.6

Olie

H 20 m

1 χ 20 1 metaal

43

10.7

Olie

H 200 m

1 x 200 1 metaal

45

10.8

Olie

H 5 pe

4x5 1 PE

46

10.9

Olie

H 20 pe

1x20 1 PE

48

11.1

Suiker

SUB 25

50

11.2

Suiker

SUB 50

1 x 25 kg
1 x 50 kg

12.1

Krenten

RsC 5

Krenten

RsC 1

4x5 kg
20 x 1 kg

52

12.2

13.0

Tomatenconcentraat

CT

24x440 g

56

14.0

Vis

SAR

50x125 g

58

15.0

Cornedbeef

CB

48x340 g

60

16.0

Voedselpakketten

Rations

16 produkten

62

51

54
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AFKORTINGEN
g

=

gram

kg

=

kilogram

TM

=

metrieke ton

g/m2

=

gram per vierkante meter

mm

=

milimeter

cm

=

centimeter

1
b
h

=

lengte

UV
20 °C

=

ultraviolet

J/m2

=
=

20 graden Celsius
Joules per vierkante meter

%

=

procent

N

-

Newton

N/m2

=
=
=
=
=
=

Newton per vierkante meter
polyetheen
polypropeen
polyetheentereftalaat
polyetheen hoge dichtheid
polyetheen lage dichtheid

Gemiddelde TEA

=
=

pallet niet herbruikbaar
gemiddelde tensile energy absorption

EN-normen

=

Europese normen

ISO-normen

=

internationale normen ( International Organisation for Standardi

PE

PP
PET

HDPE
LDPE

Eenmalige pallet

=

breedte

=

hoogte

sation )

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR ALLE SPECIFICATIES

I. Jaarlijks ( indien niet anders bepaald ) wordt door een verpakkingsinstituut van de Europese
Unie dat erkend is door een Lid-Staat, bepaald of de verpakking conform de vastgestelde
specificaties is . Het instituut brengt een gedetailleerd rapport uit en verstrekt een beschrij
ving van de technische eigenschappen van de onderdelen van de verpakking.

Voor elke levering verstrekt de fabrikant van de verpakking een certificaat dat het geleverde
voldoet aan de eisen .

II . Alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te
komen, dienen te voldoen aan de regelgeving die van kracht is in de Lid-Staat waar de
leverancier van de verpakking is gevestigd en aan Richtlijn 89/109/EEG van de Raad .
Dit moet jaarlijks worden vastgesteld door een verpakkingsinstituut van de Europese Unie
dat erkend is door een Lid-Staat .

III . De Europese Unie kan op elk moment door een erkend instituut van haar keuze laten
controleren of aan de punten I en II is voldaan .
IV. De hygiënische omstandigheden bij fabricage , opslag en afvulling dienen te voldoen aan
Richtlijn 93/43/EEG van de Raad .
NB :

Voor aankopen van communautaire voedselhulp buiten het grondgebied van de Europese Unie worden de
hierboven bedoelde certificaten afgegeven door :
— een instituut dat door een Lid-Staat is erkend , of
— een instituut dat is erkend door de Staat waar de aankopen worden verricht .
De hierna volgende bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op rechtstreeks of onrechtstreeks door
de Commissie buiten de Unie verrichte aankopen .
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1.0 — CER

Produkten

A.

Eenheidsver

pakking

— GRANEN
— ZACHTE TARWE

— MAÏS
— SORGHUM

— GERST

— BREUKRIJST

— HARDE TARWE

— RIJST

50

,

g

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
Het graan wordt verpakt in reine nieuwe zakken die aan de omschrijving hieronder voldoen
( inhoud 50 kg ):

a ) Nieuwe jutezakken van goede kwaliteit, minimumgewicht 410 g/m2. Voldoen aan EN 766 .
b ) Nieuwe geweven zakken van jute/polyolefinemengsel, minimumgewicht 260 g/m2. Voldoen
aan EN 767 .

c ) Nieuwe geweven zakken van PP, minimumgewicht 85 g/m2, met speciale voor voeding
geschikte ultravioletbehandeling. Voldoen aan EN 277 .
De afmetingen van de zakken zijn afhankelijk van de dichtheid van het produkt.
Sluiting van de zakken : stevige, ultravioletbestendige draad ( zes maanden in een tropisch klimaat :
hoge vochtigheidsgraad, zonlicht ).
De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving ( cyclusvoorwaarden volgens EN 277 ) moet
minimaal 25 N bedragen .
2 . Conformiteitsbeproeving
a ) Nieuwe jutezakken : voldoen aan EN 766 .
b ) Nieuwe geweven zakken van jute/polyolefinemengsel : voldoen aan EN 767.
c ) Nieuwe geweven zakken van PP: voldoen aan EN 277 .
De conformiteitsverklaring van de UV-behandeling moet bij de afvulling niet ouder zijn dan zes
maanden .

B.

Vervoer

1.

In bulk .

2 . In bulk plus lege zakken .
3.

Los in zakken .

4 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— de zakken bedekken zoveel mogelijk het gehele oppervlak van de pallet; zij steken echter niet
over de randen uit;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
5 . Met stroppen :

a ) klaverbladstroppen ( vier ogen );
nuttige last: 1 500 kg;
veiligheidsfactor 5/ 1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last );
b ) netstroppen;
nuttige last: 1 100 kg;
veiligheidsfactor 5/1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last ).
6.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;

— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .
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1.0 — CER (vervolg)

Produkten

Opmerkingen

GRANEN
ZACHTE TARWE
HARDE TARWE
GERST

— MAÏS
— SORGHUM

— RIJST
— BREUKRIJST

50 kg

1 . Voor granen in zakken dient 2% extra lege zakken te worden bijgeleverd, die 50 kg van de
geleverde granen kunnen bevatten .
2 . Voor granen in bulk waarbij de lege zakken los worden bijgeleverd, dienen voldoende zakken
van 50 kg inhoud te worden bijgeleverd voor 5 % extra van het geleverde graan .
Per 100 ton geleverd graan wordt een naald bijgeleverd , alsmede per zak 2 m stevige draad
( UV-bestendig, houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en
zonlicht). De restwaarde in treksterkte van het naaigaren na UV-beproeving ( cyclusvoorwaarden
volgens EN 277 ) moet minimaal 25 N bedragen .
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2.1 — FAR 25

MEEL

Produkten

A.

Eenbeidsver

pakking

f ZACHTE TARWE
MAÏS

ί HARDE TARWE

MAÏSGRIES

25 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
Het meel wordt verpakt in reine nieuwe zakken die aan de omschrijving hieronder voldoen
( inhoud 25 kg ):

a ) Geweven zakken van PP, minimumgewicht 85 g/m2. Voldoen aan EN 277.
b ) Geweven zakken van jute/polyolefinemengsel, minimumgewicht 260 g/m2. Voldoen aan
EN 767 .

c) Geweven zakken van katoen/polyolefinemengsel, minimumgewicht 200 g/m2. Voldoen aan
EN 769 .

d ) Papieren zakken ( minimaal twee lagen ) die aan EN 770 voldoen . Gemiddelde TEA van alle

lagen minimaal 510 J/m2 .
Sluiting van de zakken : stevige, ultravioletbestendige draad ( zes maanden in een tropisch klimaat:
hoge vochtigheidsgraad, zonlicht ). De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving ( cyclusvoor
waarden volgens EN 277 ) moet minimaal 25 N bedragen .
2 . Conformiteitsbeproeving
a ) Nieuwe geweven zakken van PP: voldoen aan EN 2 77.
b ) Nieuwe geweven zakken van jute/polyolefinemengsel : voldoen aan EN 767 .
c ) Geweven zakken van katoen/polyolefinemengsel : voldoen aan EN 769 .
d ) Papieren zakken : voldoen aan EN 770 .
De conformiteitsverklaring van de UV-behandeling moet bij de afvulling niet ouder zijn dan zes
maanden .
B.

Vervoer

1.

Los in zakken .

2 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk , maar steken niet over de
rand uit;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;
— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
3 . Met stroppen :
— klaverbladstroppen of netstroppen;

— nuttige last: 1 100 kg;
— veiligheidsfactor 5/ 1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last ).
4.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .
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2.2 — FAR 50
ZACHTE TARWE

Produkten

MEEL

MAÏS

MAISGRIES

50 kg

HARDE TARWE

A.

Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
Het meel wordt verpakt in reine nieuwe zakken die aan de omschrijving hieronder voldoen
( inhoud 50 kg ):

a) Jutezakken met minimumgewicht van 270 g/m2, gevoerd met geweven zakken van PP,
minimumgewicht van 85 g/m2. De bovenzijden van de zakken zijn aan elkaar genaaid.
Voldoen aan EN 766 .

b) Katoenen zakken met minimumgewicht van 140 g/m2, gevoerd met geweven zakken van PP,
minimumgewicht van 85 g/m2. De bovenzijden van de zakken zijn aan elkaar genaaid.
Voldoen aan EN 768 .

c) Zakken van een jute/polyolefinemengsel. Minimumgewicht 260 g/m2 . Voldoen aan EN 767.
d ) Geweven zakken van PP. Minimumgewicht 85 g/m2 . Voldoen aan EN 277. Speciale voor de
voeding geschikte ultravioletbehandeling.

e ) Papieren zakken, minimaal drie lagen . De gemiddelde TEA van alle lagen is minimaal 680

J/m2. Voldoen aan EN 770.
Sluiting van de zakken : stevige, ultravioletbestendige draad ( zes maanden in een tropisch klimaat:
hoge vochtigheidsgraad, zonlicht). De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving ( cyclusvoor
waarden volgens EN 277 ) moet minimaal 25 N bedragen .
2 . Conformiteitsbeproeving
a ) Gevoerde jutezakken: voldoen aan EN 766 .
b ) Gevoerde katoenen zakken : voldoen aan EN 768 .

c ) Zakken van jute/polyolefinemengsel : voldoen aan EN 767.
d ) Geweven zakken van PP : voldoen aan EN 277 .

e ) Papieren zakken : voldoen aan EN 770 .
De conformiteitsverklaring van de UV-behandeling moet bij de afvulling niet ouder zijn dan zes
maanden .

B.

Vervoer

1.

Los in zakken .

2 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk, maar steken niet over de
rand uit;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
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2.2 — FAR 50 (vervolg)
ZACHTE TARWE

Produkten

MEEL

MAÏS

MAISGRIES

50 kg

HARDE TARWE

3 . Met stroppen :

— klaverbladstroppen of netstroppen;

— nuttige last: 1 100 kg;
— veiligheidsfactor 5/1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last ).
4.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;

— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .

13 . 9 . 96
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2.3 — FHAF
Produkten

A. Eenbeidsver

HAVERVLOKKEN
1.

pakking

25 kg

Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De havervlokken worden verpakt in reine nieuwe zakken die aan de omschrijving hieronder
voldoen ( inhoud 25 kg ):
a ) Geweven zakken van katoen/polyolefinemengsel . Minimumgewicht 200 g/m~ . Voldoen aan
EN 769 .

b ) Geweven zakken van PP. Minimumgewicht 85 g/m2. Voldoen aan EN 277.
c ) Papieren zakken ( minimaal twee lagen ). Gemiddelde TEA van alle lagen: minimaal 510 J /m2 .
Voldoen aan EN 770 .

Sluiting van de zakken : stevige, ultravioletbestendige draad ( zes maanden in een tropisch klimaat:
hoge vochtigheidsgraad, zonlicht). De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving ( cyclusvoor
waarden volgens EN 277 ) moet minimaal 25 N bedragen .
2.

Conformiteitsbeproeving
a ) Zakken van katoen/polyolefinemengsel : voldoen aan EN 769 .
b ) Zakken van PP : voldoen aan EN 277 .

c ) Papieren zakken : voldoen aan EN 770 .
De conformiteitsverklaring van de UV-behandeling moet bij de afvulling niet ouder zijn dan zes
maanden .

B.

Vervoer

1.

Los in zakken .

2.

Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk , zonder over de randen van
de pallet uit te steken;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
3.

Met stroppen :

— klaverbladstroppen of netstroppen ;
— nuttige last 1 100 kg;

— veiligheidsfactor 5/ 1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last ).
4.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;

— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .
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3.0 — PAL
Produkten

A.

Eenheidsver

pakking

DEEGWAREN

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De deegwaren worden geleverd in verpakkingen van maximaal 1 kg.
Deze verpakking bestaat uit:
a ) hetzij een beschermfolie bestemd voor direct contact met voedingswaren,
b ) hetzij een doos van massief karton .

— De verpakking is bestemd voor voedingswaren .

— De valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De pakken deegwaren worden gebundeld verpakt in kartonnen dozen van hoge kwaliteit, die de
onderstaande proeven doorstaan:
— De inhoud varieert van twaalf tot 24 pakken; maximaal 25 kg nettogewicht.
— De bundelverpakking is aangepast aan de inhoud in verband met de nodige stabiliteit en
stevigheid .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt .

— Het kleefband dat voor de sluiting wordt gebruikt is bestand tegen een tropisch klimaat
( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ).
De breedte van het kleefband is minimaal 50 mm en de lengte bedraagt minimaal
2xl + 2xh-10 cm .

2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt eerst volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden. De uitgangspositie is
zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
b ) compressieweerstand : minimaal 5 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen:

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de eenheidsverpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
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3.0 — PAL (vervolg)
Produkten

C.

Vervoer

DEEGWAREN

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 fji, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;

— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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4.0 — LEGs
Produkten

A.

Eenheidsver

PEULVRUCHTEN

TUIN- EN VELDBONEN

50 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

pakking

De peulvruchten worden verpakt in reine nieuwe zakken die aan de omschrijving hieronder
voldoen ( inhoud 50 kg ):

a ) Nieuwe jutezakken van goede kwaliteit. Minimumgewicht 410 g/m2. Voldoen aan EN 766 .
b ) Nieuwe geweven zakken van jute/polyolefinemengsel . Minimumgewicht 260 g/m2. Voldoen
aan EN 767 .

c ) Nieuwe geweven zakken van PP. Minimumgewicht 85 g/m2. Speciale UV-behandeling.
Voldoen aan EN 277 .

— Afmetingen van de zakken : afhankelijk van de dichtheid van het produkt.
— Sluiting van de zakken : stevig, ultravioletbestendig draad ( houdbaarheid zes maanden in
tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). De restwaarde in treksterkte na
UV-beproeving ( cyclusvoorwaarden volgens EN 277 ) moet minimaal 25 N bedragen .
2 . Conformiteitsbeproeving
a ) Nieuwe jutezakken : voldoen aan EN 766 .
b ) Nieuwe geweven zakken van jute/polyolefinemengsel : voldoen aan EN 767.
c ) Nieuwe geweven zakken van PP: voldoen aan EN 277.

De conformiteitsverklaring van de UV-behandeling moet bij de afvulling niet ouder zijn dan zes
maanden .
B.

Vervoer

1.

Los in zakken .

2 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk, maar steken niet over de
randen van de pallet uit;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
3 . Met stroppen :

a ) klaverbladstroppen (vier ogen );
nuttige last 1 500 kg;
veiligheidsfactor 5/1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last );
b ) netstroppen;
nuttige last 1 100 kg;
veiligheidsfactor 5/ 1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last ).
4.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .

Opmerking

Voor zendingen peulvruchten dient 2% extra lege zakken te worden bijgeleverd . Deze kunnen 50 kg
van de geleverde peulvruchten bevatten .
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5.0 — AlSev
Produkten

A.

Eenbeidsver

pakking

BIJVOEDING VOOR ZUIGELINGEN

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De bijvoeding wordt verpakt in aan beide zijden dichtgelaste zakjes, maximaal 1 kg, voorzien van
een sluiting en van een zodanige lengte dat zij na opening weer kunnen worden gesloten .
Zij voldoen aan de onderstaande omschrijving:

— gelamineerde folie, bestemd voor direct contact met voedingswaren ;

— de gebruikte folie is gedurende minimaal twaalf maanden bestand tegen tropische condities
( vochtigheid, zonlicht ), waarbij geen verandering optreedt in smaak of specifieke eigenschap
pen van het produkt;
— de zakjes worden volledig hermetisch gesloten en afgevuld onder een gemodificeerde atmos
feer .

2 . Conformiteitsbeproeving

De volgende eigenschappen worden getest op 30 lege zakjes :

— treksterkte volgens ISO 1184: minimaal 15 N/mm2;
— treksterkte van de lasnaden : minimaal 11 N/mm2 ( onder dezelfde condities als voor de
folie );

— zuurstofpermeabiliteit: maximaal 0,1 cm3/m2 x24 uur;
— doorsteekweerstand volgens ASTM D 1709 : minimaal 120 g.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De zakjes worden gebundeld verpakt in golfkartonnen dozen van hoge kwaliteit, maximaal
12 kg, die de onderstaande proeven doorstaan :
— de bundelverpakking is zodanig aangepast aan de inhoud dat vrije ruimte tussen de zakjes
zoveel mogelijk wordt vermeden;
— het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband;
— voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt;

— het kleefband dat voor de sluiting wordt gebruikt is bestand tegen een tropisch klimaat
( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). De
breedte van het kleefband is minimaal 50 mm en de lengte bedraagt minimaal 2x1 + 2 xh
10 cm.

2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt volgens EN 22233 gedurende een week opgeslagen
bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens worden de
volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden . De uitgangspositie is

zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
b ) compressieweerstand : minimaal 5 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan ; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
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5.0 — AlSev (vervolg)
Produkten

BIJVOEDING VOOR ZUIGELINGEN

— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;

— er treedt geen lek op in de eenheidsverpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;
— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbel beplakt golfkarton
geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container, en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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6.1 — LEP 1

MAGERE-MELKPOEDER

Produkten

A.

Eenheidsver

pakking

GEVITAMINEERD MAGERE-MELKPOEDER
VOLLE-MELKPOEDER

2

,

* 1 £g
2U χ 11 kg
2U

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

Het melkpoeder wordt verpakt in aan beide zijden dichtgelaste zakjes, voorzien van een sluiting
en van een zodanige lengte dat zij na opening weer kunnen worden gesloten .
Zij voldoen aan de onderstaande omschrijving:

— gelamineerde folie, bestemd voor direct contact met voedingswaren;

— de gebruikte folie is gedurende minimaal twaalf maanden bestand tegen tropische condities
( vochtigheid, zonlicht), waarbij geen verandering optreedt in smaak of specifieke eigenschap
pen van het produkt;
— de zakjes worden volledig hermetisch gesloten en afgevuld onder een gemodificeerde atmos
feer .

2 . Conformiteitsbeproeving

De volgende eigenschappen worden getest op 30 lege zakjes .

— treksterkte volgens ISO 1184: minimaal 15 N/mm2;
— treksterkte van de lasnaden : minimaal 11 N/mm2 ( onder dezelfde condities als voor de
folie );

— zuurstofpermeabiliteit: maximaal 0,1 cm3/m2 x24 uur;
— doorsteekweerstand volgens ASTM D 1709 : minimaal 120 g.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De zakjes van 1 000 g worden per twaalf of 20 gebundeld verpakt in golfkartonnen dozen van
hoge kwaliteit, die de onderstaande proeven doorstaan :
— de bundelverpakking is zodanig aangepast aan de inhoud dat vrije ruimte tussen de zakjes
zoveel mogelijk wordt vermeden;
— het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband;
— voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt;
— het kleefband dat voor de sluiting wordt gebruikt is bestand tegen een tropisch klimaat
( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ).
De breedte van het kleefband is minimaal 50 mm en de lengte bedraagt minimaal
2xl + 2xh-10 cm.

2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt volgens EN 22233 gedurende een week opgeslagen
bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens worden de
volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden . De uitgangspositie is
zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
b ) compressieweerstand: minimaal 10 000 N voor 20x1 kg; minimaal 5 000 N voor
12 x 1 kg.
Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
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6.1 — LEP 1 (vervolg)
MAGERE-MELKPOEDER
Produkten

GEVITAMINEERD MAGERE-MELKPOEDER
VOLLE-MELKPOEDER

,

?n 1 W
¿U x 1 kg

Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de eenheidsverpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in maximaal twee palletladingen ;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;

— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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6.2 — LEP 25 +
MAGERE-MELKPOEDER

Produkten

GEVITAMINEERD MAGERE-MELKPOEDER

25 kg + 25 plastic zakjes + sluitingen

VOLLE-MELKPOEDER

A.

Eenheidsver

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

pakking

Het melkpoeder wordt verpakt in nieuwe, reine, droge, onbeschadigde papieren zakken .
a ) — De zakken bestaan uit minimaal drie lagen met een gezamenlijke gemiddelde TEA van

minimaal 420 J/m2.
— De tweede laag wordt bedekt met een laag PE van minimaal 15 g/m2.
— Binnen de papierlagen wordt een zak van PE ( gemiddelde dikte : minimaal 0,08 mm )
aangebracht die aan de onderzijde is dichtgelast.
b ) 25 lege zakjes met een inhoud van 1 000 g.
— De zakjes van PE zijn zo gevormd dat zij gemakkelijk met de hand kunnen worden gevuld
en gesloten met de bijgeleverde sluitingen .
— De zakjes met sluitingen worden bovenaan in de zak geplaatst tussen de minimaal
drielagige papieren zak en de PE-binnenzak .
— De sluitingsdraad is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden met
hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving
( cyclusvoorwaarden volgens EN 277 ) moet minimaal 25 N bedragen .
2 . Conformiteitsbeproeving
a ) 25 kg-zakken voor het vervoer van het melkpoeder: voldoen aan EN 770 .

b ) Lege zakjes; 30 lege zakjes worden getest:

— treksterkte volgens ISO 1184 : minimaal 15 N/mm2. Treksterkte van de lasnaden:
minimaal 1 1 N/mm2 ( onder dezelfde condities als voor de folie );
— bestemd voor direct contact met voedingswaren ;
— doorsteekweerstand volgens ASTM D 1709 : minimaal 120 g.
B.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen ;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de zakken steken niet over de randen van de pallet uit;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ , UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;

— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .
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6.3 — LEP 25
MAGERE-MELKPOEDER

Produkten

GEVITAMINEERD MAGERE-MELKPOEDER

25 kg

VOLLE-MELKPOEDER

A.

Eenheidsver

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

pakking

Het melkpoeder wordt verpakt in nieuwe, reine, droge, onbeschadigde papieren zakken .
— De zakken bestaan uit minimaal drie lagen met een gezamenlijke gemiddelde TEA van

minimaal 420 J/m2.
— De tweede laag wordt bedekt met een laag PE van minimaal 15 g/m2.
— Binnen de papierlagen wordt een zak van PE (gemiddelde dikte : minimaal 0,08 mm )
aangebracht die aan de onderzijde is dichtgelast .

— De sluitingsdraad is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ). De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving ( cyclusvoor
waarden volgens EN 277 ) moet minimaal 25 N bedragen .
2 . Conformiteitsbeproeving

— 25 kg-zakken voor het vervoer van het melkpoeder: voldoen aan EN 770 .
B.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );

— de zakken steken niet over de randen van de pallet uit;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;

— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de zakken worden plat in de container geplaatst;

— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .
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7.0 — B
Produkten

A.

Eenheidsver

BOTER
1.

pakking

1x25 kg

Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De boter wordt verpakt per 25 kg in een nieuwe kartonnen doos.
Het blok van 25 kg wordt in de dozen geplaatst, gewikkeld in perkamentpapier of equivalent.
Het perkamentpapier of equivalent is bestemd voor direct contact met voedingswaren. Het is
droog, van goede kwaliteit, vet-, water- en luchtdicht, niet vooraf gepekeld.

2.

Conformiteitsbeproeving
— Buitenmaten doos : 1 43 cm, b 32 cm, h + 24 cm.

— Geen speling tussen produkt en doos; lengte en breedte mogen niet afwijken van bovenge
noemde maten : indien nodig hoogte aanpassen.
— Het golfkarton is minimaal dubbeldubbelbeplakt ( BC golven ).

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

kraft 200 g/m2 of gelijkwaardig,
semichemical 127 g/m2,
kraft 200 g/m2 of gelijkwaardig,
semichemical 127 g/m2,
kraft 200 g/m2 of gelijkwaardig.

Compressieweerstand uitgevoerd op een lege doos na conditionering bij 23 °C en 50% R.V. :
7 900 N volgens EN 22872 .
— Nieten, ijzers, bandijzer of staaldraad mogen niet gebruikt worden .
— De dozen worden gesloten met kunststofkleefband , breedte minimaal 50 mm.
Lengte van het kleefband minimaal 2 1 + 2 h — 10 cm.
Het kleefband mag niet scheuren of losraken .
B.

Vervoer

Opslag en vervoer van de boter bij een temperatuur van - 15 °C tot - 10 °C .
1.

Op pallets in koelwagen ( pallets bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— belastbaar tot 1 500 kg;
— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;
— het geheel wordt omsnoerd met transparante folie, teneinde de lading te verzekeren .
2.

In containers :

— de containers worden gevuld met pallets;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
pallets niet kunnen verschuiven .
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8.0 — FRO
Produkten

A.

Eenbeidsver

pakking

SMELTKAAS

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De smeltkaas wordt in porties verpakt in kartonnen doosjes . Elke portie is individueel verpakt in
aluminiumfolie voor voedingswaren.
Het nettogewicht van de totale eenheidsverpakking bedraagt 140 à 200 g per doosje .
De valproef en de meting van de druksterkte worden uitgevoerd op de complete verpakking ( zie
„ Bundeling" hieronder ).

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De doosjes worden gebundeld verpakt in kartonnen dozen van hoge kwaliteit, maximaal 12 kg
nettogewicht, die aan de onderstaande eisen voldoen :

— De bundelverpakking is aangepast aan de inhoud in verband met de nodige stabiliteit en
stevigheid .
— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.

— Het kleefband dat voor de sluiting wordt gebruikt is bestand tegen een tropisch klimaat
( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht). De
breedte van het kleefband is minimaal 50 mm en de lengte van het kleefband bedraagt
minimaal 2xl + 2xh-10 cm.

2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt eerst volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden. De uitgangspositie is
zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;

b ) compressieweerstand : minimaal 6 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.

Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen:
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;

— er treedt geen lek op in de porties;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).

C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in maximaal twee palletladingen;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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Nr . C 267/21

8.0 — FRO (vervolg)
Produkten

SMELTKAAS

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;
— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .

Nr. C 267/22
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9.1 — BO 1 m
Produkten

A.

Eenheidsver

pakking

BOTEROLIE

12 x 1 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De boterolie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 1 kg. De buitenzijde is
gecoat, de binnenzijde is voorzien van een coating voor levensmiddelen . De bussen worden
volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer .

— Coating: één laag — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming binnen/buiten van
verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— Minimale plaatdikte : 0,19 mm.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen boterolie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van twaalf
bussen van 1 kg.
— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.

— Wanneer in de doos bussen worden gestapeld, moet een tussenlaag van dubbeldubbelbeplakt
golfkarton worden aangebracht.
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met twaalf bussen van 1 kg, voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd:
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand : minimaal 8 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;

— de tussenlagen blijven heel en bruikbaar;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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9.1 — BO 1 m (vervolg)
Produkten

BOTEROLIE

12 x 1 kg

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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9.2 — BO 2,5 m
Produkten

A.

Eenbeidsver

pakking

BOTEROLIE

8x2,5 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De boterolie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 2,5 kg. De buitenzijde is
gecoat, de binnenzijde is voorzien van een coating voor levensmiddelen . De bussen worden
volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer .

— Coating: één laag — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming binnen/buiten van
verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— Minimale plaatdikte : 0,22 mm.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen boterolie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van acht bussen
van 2,5 kg.

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
— Wanneer in de doos bussen worden gestapeld, moet een tussenlaag van dubbeldubbelbeplakt
golfkarton worden aangebracht .
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met acht bussen van 2,5 kg, voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot verschillende
drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het
punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand : minimaal 8 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— de tussenlagen blijven heel en bruikbaar;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm ;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in maximaal twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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9.2 — BO 2,5 m (vervolg)
Produkten

BOTEROLIE

8x2,5 kg

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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9.3 — BO 5 m
Produkten

A.

Eenheidsver

pakking

BOTEROLIE

4 x 5 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De boterolie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 5 kg. De buitenzijde is
gecoat, de binnenzijde is voorzien van een coating voor levensmiddelen . De bussen worden
volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer.

— Coating: één laag — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming binnen/buiten van
verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— Minimale plaatdikte : 0,23 mm.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen boterolie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van vier bussen
van 5 kg.

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.

2 . Conformiteitsbeproeving
De dozen met vier bussen van 5 kg, voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van l m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand : minimaal 8 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm ;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen ;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
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9.3 — BO 5 m (vervolg)
Produkten

BOTEROL1E

4 x 5 kg

— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;
— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken ;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 fx, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;

— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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9.4 — BO 10 m
Produkten

A.

Eenheidsver

pakking

BOTEROLIE

2x10 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De boterolie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 10 kg. De buitenzijde is
gecoat, de binnenzijde is voorzien van een coating voor levensmiddelen . De bussen worden
volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer.

— Coating: één laag — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming binnen/buiten van
verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking .
— Minimale plaatdikte : 0,27 mm.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen boterolie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van twee
bussen van 10 kg.

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt .
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met twee bussen van 10 kg, voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;

— compressieweerstand : minimaal 6 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
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Nr . C 267/29

9.4 — BO 10 m (vervolg)
Produkten

BOTEROLIE

2x 10 kg

— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken ;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2 ;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen bedekt in de lengterichting van de container;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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9.5 — BO 20 m
Produkten

A. Eenheidsver

pakking

BOTEROLIE

1 χ 20 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De boterolie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 20 kg. De buitenzijde is
gecoat, de binnenzijde is voorzien van een coating voor levensmiddelen . De bussen worden
volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer .

— Coating één laag — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m*" — bescherming binnen/buiten van
verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking .
— Minimale plaatdikte : 0,27 mm.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen boterolie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van één bus
van 20 kg.

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.

— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt .
2 . Conformiteitsbeproeving
De dozen met één bus van 20 kg, voor 95 % gevuld met water , worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand : minimaal 6 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst .
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan ; deze behouden echter hun samenhang . Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap ;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm ;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen ;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
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Nr . C 267/31

9.5 — BO 20 m (vervolg)
Produkten

BOTEROLIE

1 x 20 kg

— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets ;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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9.6 — BO 200 m
Produkten

A.

Eenheidsver

BOTEROLIE

200 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

pakking

De boterolie wordt onder stikstofatmosfeer verpakt in nieuwe metalen vaten voorzien van
bondeis, met een netto-inhoud van 200 kg. De buitenzijde is gecoat, de binnenzijde voorzien van
een voor levensmiddelen geschikte coating. De vaten worden volledig afgevuld en hermetisch
gesloten .
— Leeggewicht van het vat: minimaal 18 kg.
— Plaatdikte bodem en deksel : minimaal 1,0 mm.

— Plaatdikte romp : minimaal 0,9 mm.
2 . Conformiteitsbeproeving

De metalen vaten , voor 95 % gevuld met water, zijn bestand tegen de onderstaande valproe
ven :

— Eerste proef ( drie proefstukken ):
De verpakking raakt het valoppervlak diagonaal op de opstaande rand van de bodem of, als
er geen opstaande rand is, op een naad van de bodem .
— Tweede proef ( met drie andere proefstukken ):
De verpakking raakt het valoppervlak op het zwakste punt dat bij de eerste valproef niet is
getest, b. v. op een sluiting, of, bij sommige cilindervormige vaten, op de gelaste langsnaad van
de romp .
Valhoogte : 1,20 m.

Het resultaat van de valproeven wordt geëvalueerd op zes vaten .
Er treedt geen lek op na het wegnemen van het vacuüm .
B.

Vervoer

Vaten altijd rechtop vervoeren .
1.

Los in vaten .

2 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal drie palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
— de vaten worden aaneengesloten op de pallet gezekerd;
— twee UV-bestendige kunststofcercleerbanden ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat
met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ) worden horizontaal aangebracht; treksterkte : 550 N/
mm2 .
3.

In containers :

— gestapeld in maximaal twee lagen;
— tussen de twee lagen wordt een plaat geperst hout, van minimaal 10 mm dik , of stuwhout
aangebracht, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container. De platen bedekken
ten minste twee vaten in de lengterichting van de container en de platen/stuwhout overlappen
elkaar niet;

— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
vaten niet kunnen verschuiven .
4.

Zeevervoer :

Mutatis mutandis dezelfde regels als voor de containers .
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Nr . C 267/33

10.1 — H 1 pet

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

12 χ 1 I
15 χ 1 1

OLIJFOLIE
A.

Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De olie wordt verpakt in voor levensmiddelen geschikte PET-flessen met een inhoud van 1 1 ,
hermetisch gesloten . De flessen zijn voorzien van een dop met borgsluiting .

— Leeggewicht van de fles : minimaal 28,5 g.
— Lekdichtheid : geen lekken onder de druk van twee gestapelde pallets .
— Valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking .
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De PET-flessen met een inhoud van 1 1 olie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud
van twaalf flessen van 1 1 of 15 flessen van 1 1 .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt .
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met twaalf flessen van 1 1 of 15 flessen van 1 1, gevuld, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
Verticale val van een hoogte van 1,20 m :

— eerste proef: één doos plat op de bodem,

— tweede proef: één doos plat op de bovenkant,
— derde proef: één doos plat op de langste zijde,
— vierde proef: één doos plat op de kortste zijde,
— vijfde proef: één doos op een bovenhoek .
Compressieweerstand : minimaal 6 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale transport
positie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;

— er treedt geen lek op in de PET-flessen;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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10.1 — H 1 pet (verfolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

12
15

1 1
1 I

OLIJFOLIE

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken ;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ): treksterkte:550 N/
mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x , UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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Nr . C 267/35

10.2 — H 1 m
KOOLZAADOLIE

Produkten

PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

OLIE

o i i
Bussen, iz x

OLIJFOLIE
A.

Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De olie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 1 1 . De buitenzijde is gecoat.
De bussen worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer .

— Geen coating aan de binnenzijde — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming
binnen/buiten van de verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— Minimale plaatdikte : 0,19 mm.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De metalen bussen olie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van twaalf bussen
van 1 1 .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl+2xh-10 cm.

— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
— Wanneer in de doos bussen worden gestapeld, moet een tussenlaag van dubbeldubbelbeplakt
golfkarton worden aangebracht.
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met twaalf bussen van 1 1 , voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand : minimaal 6 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap ;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;

— de tussenlagen blijven heel en bruikbaar;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm;
— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m"
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in twee palletladingen ;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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10.2 — H 1 m (vervolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

Bussen : 12 x 1 1

OLIJFOLIE

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;
— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /z, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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Nr . C 267/37

10.3 — H 2,5 m
KOOLZAADOLIE

Produkten

PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

OLIE

s 92,5ς 11
Bussen: 8 x ¿,i

OLIJFOLIE
A.

Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De olie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 2,5 1 . De buitenzijde is
gecoat. De bussen worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer .

— Geen coating aan de binnenzijde — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming
binnen/buiten van de verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— Minimale plaatdikte : 0,22 mm.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen olie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van acht bussen van
2,5 1 .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
— Wanneer in de doos bussen worden gestapeld , moet een tussenlaag van dubbeldubbelbeplakt
golfkarton worden aangebracht.
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met acht bussen van 2,5 1 , voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand : minimaal 8 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan ; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap ;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— de tussenlagen blijven heel en bruikbaar;

— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
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10.3 — H 2,5 m (vervolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

Bussen : 8 x 2,5 1

OLIJFOLIE
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 ju,, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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Nr . C 267/39

10.4 — H 5 m
KOOLZAADOLIE

Produkten

OLIE

PALMOLIE

ZONNEBLOEMOLIE

„

.

. ,

Bussen: 4x51

OLIJFOLIE
A.

Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De olie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 5 1 . De buitenzijde is gecoat.
De bussen worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer.

— Geen coating aan de binnenzijde — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming
binnen/buiten van de verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— Minimale plaatdikte : 0,23 mm.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De metalen bussen olie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van vier bussen van
5 1.

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met vier bussen van 5 1 , voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;

— compressieweerstand : minimaal 8 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst .
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan ; deze behouden echter hun samenhang . Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap ;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).

C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in twee palletladingen;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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10.4 — H 5 m (vervolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

Bussen : 4x51

OLIJFOLIE

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken ;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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Nr . C 267/41

10.5 — H 10 m
KOOLZAADOLIE

Produkten

PALMOLIE

OLIE

ZONNEBLOEMOLIE

imi

Bussen: 2 x 10 1

OLIJFOLIE
A. Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De olie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 10 1 . De buitenzijde is gecoat .
De bussen worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer.

— Geen coating aan de binnenzijde — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming
binnen/buiten van de verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— Minimale plaatdikte : 0,27 mm.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen olie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van twee bussen van
10 1 .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.

— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met twee bussen van 10 1, voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand : minimaal 6 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst .

Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).

C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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10.5 — H 10 m (vervolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

Bussen : 2 x 10 I

OLIJFOLIE

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;

— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 fJL, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;

— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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10.6 — H 20 m
KOOLZAADOLIE

Produkten

PALMOLIE

ZONNEBLOEMOLIE

OLIE

„

,

in ,

Bussen: I x 20 I

OLIJFOLIE
A. Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De olie wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 20 1 . De buitenzijde is gecoat.
De bussen worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
Afvullen onder gemodificeerde atmosfeer.

— Geen coating aan de binnenzijde — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming
binnen/buiten van de verticale lasnaad .

— De valproef wordt uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.

— Minimale plaatdikte : 0,27 mm.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De metalen bussen olie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van één bus van
20 1 .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met één bus van 20 1, voor 95 % gevuld met water, worden volgens EN 22233
gedurende een week opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van
90% . Vervolgens worden de volgende proeven uitgevoerd :
— driemaal verticale val van een hoogte van 1 m.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , op drie verschillende ribben die tot
verschillende drievlakken behoren . De uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich
loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
— compressieweerstand: minimaal 6 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de bussen na wegneming van het vacuüm;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
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10.6 — H 20 m (vervolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

Bussen: 1 x 20 1

OLIJFOLIE

— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;

— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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Nr . C 267/45

10.7 — H 200 m

Produkten

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE

OLIE

ZONNEBLOEMOLIE

U"

OLIJFOLIE
A. Eenheidsver

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

pakking

De olie wordt onder stikstofatmosfeer verpakt in nieuwe metalen vaten voorzien van bondeis,
met een netto-inhoud van 200 1 . De buitenzijde is gecoat, de binnenzijde voorzien van een voor
levensmiddelen geschikte coating. De vaten worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
— Leeggewicht van het vat: minimaal 18 kg.
— Plaatdikte bodem en deksel : minimaal 1,0 mm.

— Plaatdikte romp : minimaal 0,9 mm.
2 . Conformiteitsbeproeving

De metalen vaten, voor 95 % gevuld met water, zijn bestand tegen de onderstaande valproe
ven :

— Eerste proef ( drie proefstukken ):
De verpakking raakt het valoppervlak diagonaal op de opstaande rand van de bodem of, als
er geen opstaande rand is, op een naad van de bodem .
— Tweede proef ( met drie andere proefstukken ):
De verpakking raakt het valoppervlak op het zwakste punt dat bij de eerste valproef niet is
getest, b.v. op een sluiting of, bij sommige cilindervormige vaten, op de gelaste langsnaad van
de romp .
Valhoogte : 1,20 m.
Het resultaat van de valproeven wordt geëvalueerd op zes vaten .
Er treedt geen lek op na het wegnemen van het vacuüm .
B.

Vervoer

Vaten altijd rechtop vervoeren .
1.

Los in vaten .

2 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal drie palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— de vaten worden aaneengesloten op de pallet gezekerd;
— twee UV-bestendige kunststofcercleerbanden ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat
met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ) worden horizontaal aangebracht; treksterkte : 550 N/
mm2 .
3.

In containers :

— gestapeld in maximaal twee lagen;
— tussen de twee lagen wordt een plaat geperst hout, van minimaal 10 mm dik, of stuwhout
aangebracht, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container . De platen bedekken
ten minste twee vaten in de lengterichting van de container en de platen/stuwhout overlappen
elkaar niet;

— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
vaten niet kunnen verschuiven .
4.

Zeevervoer :

Mutatis mutandis dezelfde regels als voor de containers .
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10.8 — H 5 pe

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

PE : 4 x 5

.

OLIJFOLIE
A.

Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De olie wordt verpakt in bussen van polyetheen van hoge dichtheid, geschikt voor levensmidde
len, met een inhoud van 5 1 , hermetisch gesloten . De bussen zijn voorzien van een handgreep en
een schroefdop met borgsluiting.
— Het HDPE is UV-gestabiliseerd .

— Leeggewicht van de bus : minimaal 180 g.
— Valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De bussen olie worden verpakt in kartonnen dozen met een inhoud van vier bussen van 5 1 .
— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm.
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
2 . Conformiteitsbeproeving

De dozen met vier bussen van 5 1, gevuld, worden volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd:
Verticale val van een hoogte van 1,20 m :

— eerste proef: één doos plat op de bodem,
— tweede proef: één doos plat op de bovenkant,

— derde proef: één doos plat op de langste zijde ,
— vierde proef: één doos plat op de kortste zijde,

— vijfde proef: één doos op een bovenhoek .
Compressieweerstand : minimaal 5 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22872 . De verpakking wordt in de normale transport
positie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de PE-bussen;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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10.8 — H 5 pe (vervolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

PE: 4 x 5 1

OLIJFOLIE

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );

— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;
— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht); treksterkte:

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 fi, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee
dozen bedekt in de lengterichting van de container; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .

Nr . C 267/48

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

13 . 9 . 96

10.9 — H 20 pe

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

PE : 1 x 20 I

OLIJFOLIE
A.

Eenheidsver

pakking

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De olie wordt verpakt in bussen van polyetheen van hoge dichtheid, geschikt voor levensmidde
len , met een inhoud van 20 1 , hermetisch gesloten . De bussen zijn voorzien van een handgreep en
een schroefdop met borgsluiting .

— Leeggewicht van de bus : minimaal 1 000 g.

— Lekdichtheid : geen lekken onder de druk van twee gestapelde pallets .
— Het HDPE is UV-gestabiliseerd .
2 . Conformiteitsbeproeving

Valproeven : valhoogte 1,20 m .

a ) De verpakking raakt het valoppervlak diagonaal op de opstaande rand van de bodem of, als
er geen opstaande rand is, op een naad van de bodem .
Uit te voeren op drie proefstukken .
b ) De verpakking raakt het valoppervlak op het zwakste punt dat bij de eerste proef niet is
getest, bij voorbeeld op een sluiting.
Uit te voeren op drie andere proefstukken .
Het resultaat van de proeven wordt geëvalueerd op zes bussen :
— Er treedt geen lek op na het wegnemen van het vacuüm .
— De bussen behouden hun borging.

B. Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in twee palletladingen ;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering ;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75% van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
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Nr . C 267/49

10.9 — H 20 pe (vervolg)

Produkten

OLIE

KOOLZAADOLIE
PALMOLIE
ZONNEBLOEMOLIE

PE : 1 x 20 1

OLIJFOLIE
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets ;
— de bussen worden rechtop in de container geplaatst;
— tussen de tweede en de derde laag wordt een scheidingswand van geperst hout van minimaal
10 mm dik aangebracht, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de container en de
breedte ten minste even breed is als twee bussen ; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
bussen niet kunnen verschuiven .
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11.1 — SUB 25
Produkten

A.

Eenheidsver

pakking

SUIKER

1 x 25 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De suiker wordt per 25 kg verpakt in reine zakken die aan de omschrijving hieronder voldoen :

a) Nieuwe geweven zakken van PP. Minimumgewicht 85 g/m2, met een aan de onderzijde
gesealde binnenzak van 50 μ LDPE of 30 μ HDPE .
Speciale voor voedinggeschikte UV-behandeling. De onder- en bovenzijden worden aan de
PE-zak vastgenaaid . De zakken voldoen aan EN 277.
b ) Nieuwe zakken van HDPE/LDPE. Gelamineerd 50% HDPE en 50% LDPE. Minimum

gewicht 130 g/m2. Voldoen aan EN 787.
c ) Papieren zakken ( minimaal twee lagen ). De tweede laag wordt bedekt met een laag PE van

15 g/m2. Gemiddelde TEA van alle lagen : minimaal 510 J/m2. Voldoen aan EN 770 .
Sluiting van de zakken : stevige, ultravioletbestendige draad ( houdbaarheid zes maanden in
tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ).
De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving ( cyclusvoorwaarden volgens EN 277) moet
minimaal 25 N bedragen .
2 . Conformiteitsbeproeving

a ) Nieuwe geweven zakken van PP: voldoen aan EN 277.
b ) Nieuwe zakken van HDPE/LDPE: voldoen aan EN 787.

c ) Papieren zakken : voldoen aan EN 770 .

De conformiteitsverklaring van de UV-behandeling moet bij de afvulling niet ouder zijn dan zes
maanden .
B.

Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk, maar steken niet over de
rand uit;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2 . Met stroppen:

— klaverbladstroppen of netstroppen;
— nuttige last 1 500 kg;
— veiligheidsfactor 5/1 (minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last ).
3.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
zakken niet kunnen verschuiven .
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Nr . C 267/51

11.2 — SUB 50
Produkten

A. Eenheidsver

SUIKER
1.

pakking

50 kg

Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De suiker wordt per 50 kg verpakt in reine zakken die aan de omschrijving hieronder voldoen .

a ) Nieuwe jutezakken, minimumgewicht 305 g/m2. Aan de onderzijde gesealde binnenzak van
50 μ LDPE of 30 μ HDPE. De onder- en bovenzijden van de twee zakken worden aan elkaar
vastgenaaid . Voldoen aan EN 766 .

b) Nieuwe geweven zakken van PP. Minimumgewicht 85 g/m2. Aan de onderzijde gesealde
binnenzak van 50 μ LDPE of 30 μ HDPE. Speciale voor voedinggeschikte UV-behandeling.
De onder- en bovenzijden worden aan de PP-zak vastgenaaid . De zakken voldoen aan
EN 277 .

Afmetingen van de zakken: aangepast aan de dichtheid van het produkt.
Sluiting van de zakken: stevige, ultravioletbestendige draad ( houdbaarheid zes maanden in
tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ).
De restwaarde in treksterkte na UV-beproeving ( cyclusvoorwaarden volgens EN 277) moet
minimaal 25 N bedragen .
2.

Conformiteitsbeproeving
a ) Nieuwe jutezakken + binnenzak : voldoen aan EN 766 .
b ) Nieuwe geweven zakken van PP : voldoen aan EN 277.

De conformiteitsverklaring van de UV-behandeling moet bij de afvulling niet ouder zijn dan zes
maanden .
B.

Vervoer

1.

Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— eenmalige pallets van goede kwaliteit, eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de zakken benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk, maar steken niet over de
rand uit;

— de pallet is bestand tegen een belasting van 1 500 kg;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte:
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 μ, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

Met stroppen :

a ) klaverbladstroppen ( vier ogen );
nuttige last: 1 500 kg;
veiligheidsfactor 5/ 1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last);
b ) netstroppen;
nuttige last: 1 100 kg;
veiligheidsfactor 5/ 1 ( minimale breukbelasting vijfmaal de nuttige last).
3.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de zakken worden plat in de container geplaatst;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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12.1 — RsC 5
Produkten

A. Eenbeidsverpakking

GROENTE EN FRUIT : KRENTEN

4 x 5 kg

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De krenten worden verpakt in kunststof zakjes, geschikt voor levensmiddelen met een netto
inhoud van 5 kg.
De valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De zakken krenten van elk 5 kg worden gebundeld verpakt in kartonnen dozen van hoge
kwaliteit, die de onderstaande proeven doorstaan :

— De inhoud bedraagt vier zakken van 5 kg .
— De bundelverpakking is aangepast aan de inhoud in verband met de nodige stabiliteit en
weerstand .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.

— Het kleefband dat voor de sluiting wordt gebruikt is bestand tegen een tropisch klimaat
( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). De
breedte van het kleefband is minimaal 50 mm en de lengte bedraagt minimaal
2xl + 2xh-10 cm .

2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt eerst volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd:
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m .

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden . De uitgangspositie is
zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
b ) compressieweerstand : minimaal 5 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de verpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).

C. Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen ;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
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12.1 — RsC 5 (vervolg)
Produkten

GROENTE EN FRUIT : KRENTEN

4 x 5 kg

— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken ;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 fi, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbel beplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen in de lengterichting van de container bedekt;
deze platen overlappen elkaar niet;

— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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12.2 — RsC 1

Produkten

GROENTE EN FRUIT: KRENTEN

lenheidsver-

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

akking

20 x 1 kg

De krenten worden verpakt in:
a ) kunststofzakjes;

b ) dozen van compactkarton van minimaal 500 g/m .
De verpakking van 1 kg is geschikt voor levensmiddelen .

De valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De zakjes krenten van elk 1 kg worden gebundeld verpakt in kartonnen dozen van hoge
kwaliteit, die de onderstaande proeven doorstaan :

— De inhoud bedraagt 20x1 kg.

— De bundelverpakking is aangepast aan de inhoud in verband met de nodige stabiliteit en
weerstand .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
— Het kleefband dat voor de sluiting wordt gebruikt is bestand tegen een tropisch klimaat
( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ).
De breedte van het kleefband is minimaal 50 mm en de lengte bedraagt minimaal
2xl + 2xh-10 cm .

2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt eerst volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m .

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden . De uitgangspositie is
zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
b ) compressieweerstand : minimaal 5 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.

Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;

— er treedt geen lek op in de verpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).

C. Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75% van het
totale oppervlak van het bovendek;
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12.2 — RsC 1 (vervolg)
Produkten

GROENTE EN FRUIT : KRENTEN

20 x 1 kg

— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /x, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen in de lengterichting van de container bedekt;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal, zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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13.0 — CT

Produkten
A.

Eenbeidsver

pakking

GROENTE EN FRUIT: TOMATENCONCENTRAAT

24 x 440 g

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

Het tomatenconcentraat wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van 440 g. De
buitenzijde is gecoat, de binnenzijde voorzien van een coating voor levensmiddelen. De bussen
worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
— De valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— De bussen zijn volledig dicht en worden onder gemodificeerde atmosfeer afgevuld .

— Coating: één laag — zwaar vertind binnen/buiten 11,2+11,2 g/m2 — bescherming binnen/
buiten van de verticale lasnaad .

— Gewicht van de bus : minimaal 60 g.

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
24 bussen van 440 g worden verpakt in kartonnen dozen van hoge kwaliteit, die de onderstaande
proeven doorstaan:

— De bundelverpakking is aangepast aan de inhoud in verband met de nodige stabiliteit en
duurzaamheid .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband . Breedte van het
kleefband minimaal 50 mm en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm .
— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ).
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
2 . Conformiteitsbeproeving
De complete verzendklare verpakking wordt eerst volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m .

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden . De uitgangspositie is
zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;
b ) compressieweerstand : minimaal 6 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan, deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de eenheidsverpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C. Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;
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13.0 — CT (vervolg)
Produkten

GROENTE EN FRUIT : TOMATENCONCENTRAAT

24 x 440

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );

— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig^ kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 fx, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen in de lengterichting van de container bedekt;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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14.0 — SAR

Produkten

A. EenheidsverPakking

VISPRODUKTEN

— MAKREEL IN OL E
— SARDINES IN OL E

50 x 125 g

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De visprodukten ( makreel en sardine ) worden verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud
van 120— 125 g, uitlekgewicht 75 % van de netto-inhoud . De buitenzijde is gecoat, de
binnenzijde voorzien van een coating voor levensmiddelen . De bussen worden volledig afgevuld
en hermetisch gesloten .

— De valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.
— De bussen zijn volledig dicht en worden onder gemodificeerde atmosfeer afgevuld .

— Coating: één laag — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming binnen/buiten van
de verticale lasnaad .

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
De bussen worden verpakt in kartonnen dozen, maximaal 12 kg, van hoge kwaliteit, die de
onderstaande proeven doorstaan :
— De bundelverpakking is aangepast aan de inhoud in verband met de nodige stabiliteit en
weerstand .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .

— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ). Breedte van het kleefband minimaal 50 mm
en lengte minimaal 2xl + 2xh-10 cm .
— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt eerst volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m .

Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren, of voor andere typen
verpakkingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden . De
uitgangspositie is zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de
impact bevindt;

b ) compressieweerstand: minimaal 6 000 N.

Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de
normale transportpositie geplaatst.
Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :

— vervorming van de verpakkingen is toegestaan ; deze behouden echter hun samenhang. Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de eenheidsverpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
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14.0 — SAR (vervolg)
Produkten

C.

Vervoer

VISPRODUKTEN

— MAKREEL IN OLIE
— SARDINES IN OLIE

50 x 125 g

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen;
— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :
550 N/mm2;

— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /JL , UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;
— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen in de lengterichting van de container bedekt;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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15.0 — CB

Produkten
A.

Eenheidsver

pakking

VLEES :

CORNEDBEEF

48 x 340 g

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

Het cornedbeef wordt verpakt in metalen bussen met een netto-inhoud van maximaal 440 g. De
buitenzijde is gecoat, de binnenzijde voorzien van een coating voor levensmiddelen . De bussen
worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten .
— De valproeven worden uitgevoerd op de verzendklare bundelverpakking.

— De bussen zijn volledig vochtdicht en worden bij gemodificeerde atmosfeer afgevuld .

— Coating: één laag — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming binnen/buiten van
de verticale lasnaad .

B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering

De bussen worden verpakt in kartonnen dozen, maximaal 20 kg, van hoge kwaliteit, die de
onderstaande proeven doorstaan :

— De bundelverpakking is aangepast aan de inhoud in verband met de nodige stabiliteit en
weerstand .

— Het sluiten van de bundelverpakking gebeurt door verlijming en/of kleefband .
— Het kleefband is bestand tegen een tropisch klimaat ( houdbaarheid zes maanden in tropisch
klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ).
Breedte van het kleefband minimaal 50 mm en lengte minimaal 2xl+2xh-10 cm .

— Voor de vervaardiging en sluiting van de verpakking worden vochtbestendige lijmen
gebruikt.
2 . Conformiteitsbeproeving

De complete verzendklare verpakking wordt eerst volgens EN 22233 gedurende een week
opgeslagen bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve vochtigheid van 90% . Vervolgens
worden de volgende proeven uitgevoerd :
a ) driemaal verticale val van een hoogte van 1 m .
Deze proef wordt uitgevoerd volgens EN 22248 , voor blokvormige verpakkingen op drie
verschillende ribben die tot verschillende drievlakken behoren , of voor andere typen verpak
kingen in de zin van EN 22206 op elk van de drie kleinste doorsneden . De uitgangspositie is
zodanig dat het zwaartepunt zich loodrecht boven het punt van de impact bevindt;

b ) compressieweerstand : minimaal 6 000 N.
Deze proef wordt uitgevoerd overeenkomstig EN 22872 . De verpakking wordt in de normale
transportpositie geplaatst.

Het resultaat van elk van deze proeven wordt geëvalueerd op vijf complete verpakkingen :
— vervorming van de verpakkingen is toegestaan ; deze behouden echter hun samenhang . Zij
vertonen geen scheuren van meer dan de helft van de hoogte van de flap;
— het kleefband is niet gescheurd of losgeraakt;
— er treedt geen lek op in de eenheidsverpakking;

— de wateropname van de buitenkant van de kartonnen doos bedraagt minder dan 155 g/m2
volgens de Cobb-test ( ISO 535 ).
C. Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):

— stapelen in maximaal twee palletladingen ;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
• — vierweguitvoering;
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15.0 — CB (vervolg)
Produkten

VLEES :

CORNEDBEEF

48 x 340

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;
— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken ;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 fx, UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
2.

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets;
— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen de derde en de vierde laag en tussen de zesde en de zevende laag worden platen
dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte gelijk is aan de breedte van de
container en de breedte ten minste twee dozen in de lengterichting van de container bedekt;
deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
dozen niet kunnen verschuiven .
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16.0 — Rations

Produkten

A.

Eenbeidsver

pakking

VOEDSELPAKETTEN

— MEEL

— OLIE

— RIJST

— CORNEDBEEF

— SUIKER

— TOMATENCONCENTRAAT

1 x 16 pakken

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
a ) Tarwemeel, rijst, suiker:

Verpakt in papieren zakken bestemd voor levensmiddelen, inhoud 1000 g.
b ) Olie :

Verpakt in een metalen bus, inhoud 0,750 kg.
c ) Cornedbeef:

Verpakt in een metalen bus, inhoud 340 g.
d ) Tomatenconcentraat :

Verpakt in een metalen bus, inhoud 440 g.
2 . Specificaties eenheidsverpakking
a ) Meel , rijst, suiker :

Het papier voor deze produkten heeft een gewicht van minimaal 80 g/m2.
De gebruikte lijmen zijn waterbestendig.
De lijmen zijn geschikt voor toepassing met levensmiddelen .
b ) Olie :

Bussen: geen coating — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming binnen/buiten
van de verticale lasnaad .

Minimale plaatdikte : 0,19 mm.
c ) Cornedbeef:

Coating één laag binnenzijde — vertind binnen/buiten 2,8 + 2,8 g/m2 — bescherming
binnen/buiten van de verticale lasnaad .

Leeggewicht bus minimaal 68 g.
d ) Tomatenconcentraat :

Coating één laag binnenzijde — zwaar vertind binnen/buiten 11,2 + 11,2 g/m2 — bescherming
binnen/buiten van de versterkte lasnaad .

Leeggewicht bus minimaal 60 g.
Alle bussen zijn aan de buitenzijde voorzien van een deklaag of op gelijkwaardige wijze
behandeld . De bussen worden volledig afgevuld en hermetisch gesloten . Afvulling onder
gemodificeerde atmosfeer .
NB : Zie voor meer in details de onderdelen 15.0 — CB ( cornedbeef), 13.0 — CT ( tomatencon

centraat) en 10.2 — Him ( olie in bussen — 12 x 1 1 ) ( Opgelet ! De bus olie in het voedselpakket
bevat slechts 750 g. )
B. Bundeling

1 . Eisen met betrekking tot verpakking en conservering
Tien pakken van 1 kg meel .

Één pak van 1 kg rijst.
Eén pak van 1 kg suiker.

Eén bus van 0,750 kg olie .
Twee bussen van 0,340 kg cornedbeef.

Één bus van 0,440 kg tomatenconcentraat.
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16.0 — Rations (vervolg)
MEEL

Produkten

VOEDSELPAKETTEN

— OLIE
— CORNEDBEEF
— TOMATENCONCENTRAAT

RIJST
SUIKER

1 x 16 pakken

Deze 16 eenheden worden verpakt in krimpfolie van fijn geperforeerd transparant PE, dikte
minimaal 100 fxm, volgens onderstaand schema .
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2 . Conformiteitsbeproeving

De eenheid van 16 produkten is minimaal bestand tegen de verticale druk die wordt uitgeoefend
door de erop gestapelde produkten .
De pallets worden niet gestapeld, derhalve is de compressieweerstand per voedselpakket minimaal
1 500 N.

C. Vervoer

1 . Op pallets ( bij vervoer over land niet op elkaar gestapeld ):
— stapelen in maximaal twee palletladingen ;

— eenmalige pallets van goede kwaliteit; eigen gewicht minimaal 25 kg;
— vierweguitvoering;

— het oppervlak van het voor het bovendek gebruikte hout bedraagt minimaal 75 % van het
totale oppervlak van het bovendek ;
— de dozen benutten het oppervlak van de pallet zoveel mogelijk ( minimaal 90% );
— de dozen steken niet over de randen van de pallet uit;

— op halve hoogte wordt tussen de dozen een plaat dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst;

— op de pallet worden in kruisvorm twee platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst,
zodanig dat deze aan beide zijden van de pallet ( aan de kant van de omsnoering ) ten minste
20 cm uitsteken ;

— de pallet wordt op twee plaatsen omsnoerd met UV-bestendig kunststofband ( houdbaarheid
zes maanden in tropisch klimaat met hoge vochtigheidsgraad en zonlicht ); treksterkte :

550 N/mm2;
— om het geheel wordt een hoes aangebracht van transparante PE-krimpfolie met een minimum
dikte van 125 /JL , UV-gestabiliseerd ( houdbaarheid zes maanden in tropisch klimaat met hoge
vochtigheidsgraad en zonlicht ).
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16.0 — Rations (vervolg)
— MEEL

Produkten

VOEDSELPAKETTEN

— RIJST
— SUIKER

2.

— OLIE
— CORNEDBEEF
— TOMATENCONCENTRAAT

1 x 16 pakken

In containers :

— de containers worden gevuld zonder pallets ;

— de dozen worden plat in de container geplaatst;

— tussen elke laag worden platen dubbeldubbelbeplakt golfkarton geplaatst, waarvan de lengte
gelijk is aan de breedte van de container en de breedte ten minste twee paketten in de
lengterichting van de container bedekt; deze platen overlappen elkaar niet;
— vrije ruimte in de lengte- of de breedterichting wordt opgevuld met vulmateriaal , zodat de
paketten niet kunnen verschuiven .

