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I

(Meddelanden)

KOMMISSIONEN

Meddelande från kommissionen om förpackningar för produkter som levereras inom ramen för
gemenskapens livsmedelsbistånd
( 96/C 267/01

(I överensstämmelse med artikel 5 i kommissionens förordning (EEG) nr 2200/87 av den
8 juli 19870 ) i 2 ))
Detta meddelande skall från och med den 1 januari 1997 annullera meddelandet i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning nr C 391 av den 31 december 1994 och ersätta punkt 2 i alla
kapitel rörande krav på förpackningar i det meddelande som offentliggjordes i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning nr C 114 av den 29 april 1991 .

(Om anbudsgivaren inte beaktar kraven, kommer det intyg om överensstämmelse som avses i
artikel 16 i ovan nämnda förordning (EEG) nr 2200/87 inte att utfärdas eller också kommer
förbehåll att göras i intyget.)

(') EGT nr L 204, 25.7.1987, s . 1 .

(-) I den version som är tillämplig på dagen för offentliggörandet av anbudsinfordran .
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ALLMÄNNA DIREKTIV FÖR ALLA SPECIFIKATIONER
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PRODUKT

FÖRKORTNING

VIKT

1.0

Spannmål

CER

1 χ 50 kg

4

2.1

FAR 25

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

6

FAR 50

2.3

Mjöl
Mjöl
Havregryn

3.0

Pasta

PAL

4.0

Trindsäd

LEGS

5.0

Barnmat

AlSev

6.1

LEP 1

6.3

Mjölkpulver
Mjölkpulver
Mjölkpulver

7.0

2.2

FHAF

7

9

10

1 x 50 kg

12

13

15

LEP 25

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

Smör

B

1 x 25 kg

19

8.0

Ost

FRO

9.1

Smörolja
Smörolja
Smörolja
Smörolja
Smörolja
Smörolja

BO 1 m

6.2

9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

LEP 25 +

BO 200 m

BO 5 m
BO 10 m
BO 20 m

18

20

12x1 kg
8 χ 2,5 kg
4x5 kg
2x10 kg
1 x 20 kg
1 x 200 kg

BO 2,5 m

17

22
24

26
28
30
32

10.1

Ol

a

H 1 pet

12x1 liter PET/ 15 x 1 liter PET

33

10.2

Ol

a

H 1 m

12x1 liter Plåt

35

10.3

Ol

a

H 2,5 m

8 χ 2,5 liter Plåt

37

10.4

Ol

a

H 5 m

4x5 liter Plåt

39

10.5

Ol

a

H 10 m

2x10 liter Plåt

41

10.6

Ol

a

H 20 m

1 x 20 liter Plåt

43

10.7

Ol

a

H 200 m

1 x 200 liter Plåt

45

10.8

Ol

a

46

10.9

Ol

H 5 pe
H 20 pe

4x5 liter PE
1 x 20 liter PE

48

11.1

Socker

SUB 25

Socker

SUB 50

1 x 25 kg
1 x 50 kg

50

11.2

12.1

Russin

RsC 5

Russin

RsC 1

4 x 5 kg
20x1 kg

52

12.2

13.0

Tomatkoncentrat

CT

24x440 g

56

14.0

Fisk

SAR

50x125 g

58

15.0

Corned beef

CB

48x340 g

60

16.0

Ransoner

Ransoner

16 produkter

62

a

51

54
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FÖRKORTNINGAR

g

=

gram

kg

=

kilogram

mt

=

metriskt ton

g/m2

=

gram per kvadratmeter

mm

=

millimeter

cm

=

centimeter

L

=

längd

br .
h

=

bredd

=

höjd

UV
20 °C

=

ultraviolett

J/m2

=
=

tjugo grader Celsius
joule per kvadratmeter

%

=

procent

N

-

newton

N/m2

=
=
=
=
=
=

newton per kvadratmeter
polyeten
polypropen
polyetylentereftalat
polyeten med hög densitet
polyeten med låg densitet

=
=
=
=

engångspall
Tension Energy Absorption i genomsnitt
Europastandard
internationell standard ( International Organisation of Standardi

PE

PP
PET
PEHD
PELD

" ONE WAY"-pall
TEA Average
EN-standard
ISO-standard

sation )

ALLMANNA DIREKTIV FOR ALLA SPECIFIKATIONER

I. Ett förpackningsinstitut i Europeiska unionen som har godkänts av en medlemsstat skall en
gång per år intyga att förpackningarna stämmer överens med de fastställda specifikatio
nerna ( om inte annat anges ) och tillhandahålla en detaljerad rapport samt en beskrivning
av de tekniska egenskaperna hos förpackningarnas delar .
För varje livsmedelssändning skall förpackningstillverkaren garantera att de levererade
förpackningarna motsvarar kraven och tillhandahålla ett intyg om detta .
II .

Alla material och föremål som är avsedda att komma i kontakt med livsmedlen bör vara

förenliga med de bestämmelser som är i kraft i den medlemsstat där förpackningsleveran
tören har sin verksamhet samt med Europeiska gemenskapens direktiv 89/ 109/EEG .
Ett förpackningsinstitut i Europeiska unionen som har godkänts av en medlemsstat bör en
gång per år intyga denna överensstämmelse .

III . Europeiska unionen kan när som helst välja ut ett godkänt institut och låta det kontrollera
överensstämmelsen med punkterna I och II .
IV. Lagringen av förpackningarna , liksom tillverkningen och fyllningen, bör ske under hygie
niska förhållanden i enlighet med rådets direktiv 93/43/EEG .
Anmärkning:
För inköp som görs utanför Europeiska unionens territorium avseende gemenskapens livsmedelsbistånd skall
de ovan nämnda intygen utfärdas antingen av
— ett institut som har godkänts av en medlemsstat, eller
— ett institut som är godkänt i den stat där inköpen görs .
Bestämmelserna nedan skall också tillämpas på kommissionens direkta och indirekta inköp utanför
Europeiska unionens territorium .

Nr C 267/3

Nr C 267/4

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

I SV

13.9.96

1.0 — CER

Produkter

A. Primärför
packning

— SPANNMÅL

— MAJS

— VETE

— SORGHUM

— DURUMVETE

— RIS

— KORN

— BRUTET RIS

50 kgg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Spannmålen skall förpackas i nya , rena säckar som motsvarar beskrivningen nedan ( innehåll
50 kg ):

a ) Nya säckar av juteväv av god kvalitet, med en minsta vikt av 410 g/m2, som motsvarar
standard EN 766 .

b ) Nya säckar av juteväv/polyolefinväv, med en minsta vikt av 260 g/m2, som motsvarar
standard EN 767 .

c ) Nya säckar av polypropenväv, med en minsta vikt av 85 g/m2, särskilt UV-behandlade för
användning till livsmedel , som motsvarar standard EN 277.

— Säckarnas storlek skall anpassas efter densiteten hos den produkt som de skall fyllas med .
— Säckarna skall förslutas med en hållbar UV-beständig tråd ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ). Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277) bör
draghållfastheten vara minst 25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
a ) De nya säckarna av juteväv skall motsvara standard EN 766 .
b ) De nya säckarna av juteväv/polyolefinväv skall motsvara standard EN 767 .

c ) De nya säckarna av polypropenväv skall motsvara standard EN 277.
Intyget om överensstämmelse avseende UV-behandlingen skall ha utfärdats under de sex
månader som föregår fyllningen av säckarna .
B. Transport

1 ) I bulk .
2 ) I bulk + tomma säckar .
3 ) I storsäckar .

4 ) På
—
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen utan att komma utanför kanten .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75% av pallens
yta .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
5 ) Med sling:

a ) Sling av klövertyp : fyra öglor .

Nyttolast : 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
b ) Sling av korgtyp .
Nyttolast: 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
6 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.

— Säckarna skall läggas plant.
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att säckarna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/5

1.0 — CER (forts.)

Produkter

Anmärkning

SPANNMAL
VETE
DURUMVETE
KORN

— MAJS
— SORGHUM
— RIS
— BRUTET RIS

50 kg

1 ) För leveranser av spannmål packad i säckar bör det föreskrivas ett tillägg på 2 % av tomma
säckar, som kan rymma 50 kg netto av den levererade spannmålen .
2 ) För leveranser av spannmål i bulk , åtföljd av tomma säckar, bör det föreskrivas en kvantitet
tomma säckar som kan rymma 50 kg netto av den levererade spannmålen och som täcker
behovet av säckar vid packningen av partiet höjt med 5% .

En kvanitet nålar motsvarande en nål per 100 ton levererad spannmål samt hållbar tråd — 2 m
per säck — UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ) skall
levereras samtidigt med de tomma säckarna .

Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277 ) bör trådens draghållfasthet vara minst
25 N.
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2.1 — FAR 25

Produkter

A. Primärför
packning

MJÖLSORTER

f VETE
\ MAJS

1 DURUMVETE

PÄRLGRYN

25 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Mjölsorterna skall förpackas i nya , rena säckar som motsvarar beskrivningen nedan ( innehåll
25 kg ):

a ) Säckar av polypropenväv med en minsta vikt av 85 g/m2, som motsvarar standard
EN 277 .

b ) Säckar av juteväv/polyolefinväv, med en minsta vikt av 260 g/m2, som motsvarar standard
EN 767 .

c ) Säckar av bomullsväv/polyolefinväv, med en minsta vikt av 200 g/m2, som motsvarar
standard EN 769 .

d ) Papperssäckar med minst två skikt som motsvarar standard EN 770 .

Skikten skall tillsammans motsvara minst 510 J/m2 TEA Average.
Säckarna skall förslutas med en hållbar UV-beständig tråd ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ). Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277 ) bör
draghållfastheten vara minst 25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
a)
b)
c)
d)

Säckarna av polypropenväv skall motsvara standard EN 277.
Säckarna av juteväv/polyolefinväv skall motsvara standard EN 767 .
Säckarna av bomullsväv/polyolefinväv skall motsvara standard EN 769 .
Papperssäckarna skall motsvara standard EN 770 .

Intyget om överensstämmelse avseende UV-behandlingen skall ha utfärdats under de sex
månader som föregår fyllningen av säckarna .

B. Transport

1 ) I storsäckar .

2 ) På
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75% av pallens
yta .

— Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen utan att komma utanför kanten .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors , med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron , UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat : fuktighet och solljusbelysning ).
3 ) Med sling:
a ) Korgtyp eller klövertyp .
Nyttolast: 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
4 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Säckarna skall läggas plant .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att säckarna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/7

2.2 — FAR 50

Produkter

A. Primärför
packning

[ VETE

MJÖLSORTER \ MAJS

1 DURUMVETE

PÄRLGRYN

50 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Mjölsorterna skall förpackas i nya , rena säckar som motsvarar beskrivningen nedan ( innehåll
50 kg ):

a ) Säckar av juteväv med en minsta vikt av 270 g/m2, fodrade med säckar av polypropenväv
med en minsta vikt av 85 g/m2. De båda säckarnas överkanter sys ihop. De skall motsvara
standard EN 766 .

b ) Säckar av bomullsväv med en minsta vikt av 140 g/m2, fodrade med säckar av polypropenväv
med en minsta vikt av 85 g/m2. De båda säckarnas överkanter sys ihop. De skall motsvara
standard EN 768 .

c ) Säckar av juteväv/polyolefinväv, med en minsta vikt av 260 g/m2, som motsvarar standard
EN 767 .

d ) Säckar av polypropenväv, med en minsta vikt av 85 g/m2, som motsvarar standard EN 277.
UV-behandlade för användning till livsmedel .

e ) Papperssäckar med minst tre skikt.
Skikten skall tillsammans motsvara minst 680 T/nr TEA Average . De skall motsvara standard
EN 770 .

Säckarna skall förslutas med en hållbar UV-beständig tråd ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ). Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277 ) bör
draghållfastheten vara minst 25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
a ) De fordrade säckarna av juteväv skall motsvara standard EN 766 .
b ) De fordrade säckarna av bomullsväv skall motsvara standard EN 768 .

c ) Säckarna av juteväv/polyolefinväv skall motsvara standard EN 767.
d ) Säckarna av polypropenväv skall motsvara standard EN 277.
e ) Papperssäckarna skall motsvara standard EN 770 .
Intyget om överensstämmelse avseende UV-behandlingen skall ha utfärdats under de sex
månaderna före fyllningen av säckarna .

B. Transport

1 ) I storsäckar .

2 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen utan att komma utanför kanten .

— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av 125
mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).

Nr C 267/8
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2.2 — FAR 50 (forts.)
VETE

Produkter

MJOLSORTER

MAJS

PARLGRYN

50 kg

DURUMVETE

3 ) Med sling:
Korgtyp eller klövertyp .
Nyttolast: 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
4 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Säckarna skall läggas plant.
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att säckarna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/9

2.3 — FHAF
Produkt

A. Primärför
packning

HAVREGRYN

25 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Havregrynen skall förpackas i nya, rena säckar som motsvarar beskrivningen nedan ( innehåll
25 kg ):

a ) Säckar av bomullsväv/polyolefinväv, med en minsta vikt av 200 g/m2, som motsvarar
standard EN 769 .

b ) Säckar av polypropenväv, med en minsta vikt av 85 g/m2, som motsvarar standard
EN 277 .

c ) Papperssäckar med minst två skikt som motsvarar standard EN 770 .

Skikten skall tillsammans motsvara minst 510 J/m2 TEA Average.
Säckarna skall förslutas med en hållbar UV-beständig tråd ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ). Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277) bör
draghållfastheten vara minst 25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
a ) Säckarna av bomullsväv/polyolefinväv skall motsvara standard EN 769 .
b ) Säckarna av polypropenväv skall motsvara standard EN 277 .
c ) Papperssäckarna skall motsvara standard EN 770 .
Intyget om överensstämmelse avseende UV-behandlingen skall ha utfärdats under de sex
månaderna före fyllningen av säckarna .

B. Transport

1 ) I storsäckar .
2 ) På
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport):
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen utan att komma utanför kanten .

— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat : fuktighet och solljusbelysning ).
3 ) Med sling :

Korgtyp eller klövertyp .
Nyttolast: 1 100 kg.

SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
4 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Säckarna skall läggas plant.
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att säckarna är fullständigt stöttade i containern .
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3.0 — PAL
Produkt

A. Primärför
packning

PASTA

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Pasta förpackas i förpackningar om högst 1 kg.
Förpackningarna är antingen
a ) plastfilm för skydd av livsmedel , eller
b ) solidpapplådor.

— Förpackningarna skall vara avsedda för förpackning av livsmedel .
— Fallproven görs på leveransklara grupper.

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Pastaförpackningarna skall packas tillsammans i lådor av wellpapp av högsta kvalitet som håller
för proven nedan .
— Innehållet skall vara mellan tolv och tjugofyra paket, högst 25 kg netto .
— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till innehållet för att garantera stabiliteten och
hållfastheten .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm .

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm .

2 ) Överensstämmelsetest
Den leveransklara , kompletta förpackningen, som har lagrats i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av 90% , bör hålla
för följande prov :
a ) Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
b ) Minsta tryckhållfasthet: 5 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen.
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Den primära förpackningen skall inte uppvisa läckor.

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
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3.0 — PAL (fortsättning)
Produkt

C. Transport

PASTA

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder .
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .

— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av 125
mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall läggas plant.

— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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4.0 — LEGs

Produkter

A. Primärför
packning

TRINDSÄD

ÅKERBÖNOR

50 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Trindsäden skall förpackas i nya , rena säckar som motsvarar beskrivningen nedan ( innehåll
50 kg ):

a ) Nya säckar av juteväv av god kvalitet, med en minsta vikt av 410 g/m2, som motsvarar
standard EN 766 .

b ) Nya säckar av juteväv/polyolefinväv, med en minsta vikt av 260 g/m2, som motsvarar
standard EN 767 .

c ) Nya säckar av polypropenväv, med en minsta vikt av 85 g/m2, särskilt UV-behandlade för
användning till livsmedel , som motsvarar standard EN 277.
— Säckarnas storlek skall anpassas efter densiteten hos den produkt som de skall fyllas
med .

— Säckarna skall förslutas med en hållbar UV-beständig tråd ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ). Efter UV-provet (cyklernas förhållanden enligt EN 277 )
bör draghållfastheten vara minst 25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
a ) De nya säckarna av juteväv skall motsvara standard EN 766 .
b ) De nya säckarna av juteväv/polyolefinväv skall motsvara standard EN 76 7.
c ) De nya säckarna av polypropenväv skall motsvara standard EN 277.
Intyget om överensstämmelse avseende UV-behandlingen skall ha utfärdats under de sex
månaderna före fyllningen av säckarna .
B. Transport

1 ) I storsäckar .

2 ) På
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75% av pallens
yta .

— Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen utan att komma utanför kanten .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
3 ) Med sling:
a ) Sling av klövertyp : fyra öglor.
Nyttolast: 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
b ) Sling av korgtyp .
Nyttolast: 1 100 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
4 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Säckarna skall läggas plant.
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att säckarna är fullständigt stöttade i containern .
Anmärkning

För leveranser av trindsäd packad i säckar bör det föreskrivas ett tillägg på 2 % tomma säckar, som
kan rymma 50 kg netto av den levererade trindsäden .
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5.0 — AlSev
Produkt

A. Primärför
packning

BARNMAT

12 x 1 000 kg

D Krav på förpackningar och hållbarhet

Barnmat förpackas i påsar om högst 1 kg, ¿hopsvetsade i båda ändarna, tillräckligt långa och
försedda med en klämma så att de kan återförslutas efter öppnandet, motsvarande de nedan
angivna egenskaperna .
— Laminerad plastfilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel .

— Den använda plastfilmen skall hålla för tropiska förhållanden under en period av minst tolv
månader ( fuktighet — solljusbelysning ) utan att produktens smak eller specifika egenskaper
ändras .

— Påsarna skall vara hermetiskt tillslutna och fyllas i modifierad atmosfär.
2 ) Överensstämmelsetest

Följande egenskaper skall utvärderas för trettio tomma ihopsvetsade påsar:

— Minsta draghållfasthet enligt standard ISO 1184 skall vara 15 N/mm2.
Svetsfogarna skall vid dragprovning ha en hållfasthet motsvarande minst 11 N/mm2 och
denna skall bestämmas under samma förhållanden som plastfilmens hållfasthet bestäms .

— Syregenomtränglighet: högst 0,1 cm3/m2 x24 timmar.
— Perforeringshållfasthet mätt enligt standard ASTM D 1709 : minst 120 g.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Påsarna skall packas samman i en låda av wellpapp ( högst 12 kg) av högsta kvalitet som håller
för proven nedan .
— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till påsarnas volym så att det fria utrymmet
mellan påsarna blir så litet som möjligt.
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.
2 ) Överensstämmelsetest

Den leveransklara, kompletta förpackningen, som har lagrats i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av 90% , bör hålla
för följande prov:
a ) Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
b ) Minsta tryckhållfasthet: 5 000 N.
Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .

— För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
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5.0 — AlSev (forts.)
Produkt

BARNMAT

12 x 1 000 kg

Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat.

Påsarna skall inte uppvisa läckor .

Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).

C. Transport

1 ) Pålastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder.

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av 125
mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat : fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .

— Lådorna skall läggas plant.

— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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6.1 — LEP 1

SKUMMJÖLKSPULVER
Produkter

A. Primärför
packning

SKUMMJÖLKSPULVER MED TILLSATS AV VITAMINER

HELMJÖLKSPULVER

,

ín 1 t
U

g

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Mjölkpulvret skall förpackas i påsar om högst 1 kg, ihopsvetsade i båda ändarna , tillräckligt
långa och försedda med en klämma så att de kan återförslutas efter öppnandet, motsvarande de
nedan angivna egenskaperna .

— Laminerad plastfilm avsedd att komma i kontakt med livsmedel .

— Den använda plastfilmen skall hålla för tropiska förhållanden under en period av minst tolv
månader ( fuktighet — solljusbelysning ) utan att produktens smak eller specifika egenskaper
ändras .

— Påsarna skall vara hermetiskt tillslutna och fyllas i modifierad atmosfär .

2 ) Överensstämmelsetest
Följande egenskaper skall utvärderas för trettio tomma ihopsvetsade påsar:

— Minsta draghållfasthet enligt standard ISO 1184 skall vara 15 N/mm2.
Svetsfogarna skall vid dragprovning ha en hållfasthet motsvarande minst 11 N/mm2 och
denna skall bestämmas under samma förhållanden som plastfilmens hållfasthet bestäms .

— Syregenomtränglighet: högst 0,1 cc/m2 x 24 timmar.
— Perforeringshållfasthet mätt enligt standard ASTM D 1709 : minst 120 g.

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
— Tolv eller tjugo påsar om 1 000 g skall packas i en låda av wellpapp av högsta kvalitet som
håller för proven nedan .

— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till påsarnas volym så att det fria utrymmet
mellan påsarna blir så litet som möjligt .
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader : fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.
2 ) Overensstämmelsetest

Den leveransklara, kompletta förpackningen, som har lagrats i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av 90% , bör hålla
för följande prov :
a ) Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .

b ) Minsta tryckhållfasthet: 10 000 N för 20x1 kg och 5 0Ô0 N för 12x1 kg.
Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
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6.1 — LEP 1 (forts.)
SKUMMJÖLKSPULVER
Produkter

SKUMMJÖLKSPULVER MED TILLSATS AV VITAMINER

HELMJÖLKSPULVER

12 20 1 W

g

För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Påsarna skall inte uppvisa läckor .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) Pålastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder.
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall.

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall läggas plant.

— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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6.2 — LEP 25 +

Produkter

A. Primärför
packning

SKUMMJÖLKSPULVER
SKUMMJÖLKSPULVER MED TILLSATS AV VITAMINER
HELMJÖLKSPULVER

25 kg + 25 plastsäckar + klämmor

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Mjölkpulvret skall förpackas i nya , torra och hela papperssäckar.

a ) — Säckarna skall ha minst tre skikt som tillsammans motsvarar minst 420 J/m2 TEA
Average .

— Det andra skiktet skall vara täckt med ett polyetenskikt med en vikt av minst 15 g/m2.
— Säckarna skall ha en säck av polyeten, ihopsvetsad i botten, innanför pappersskikten
( minsta genomsnittliga tjocklek : 0,08 mm ).
b ) Tjugofem tomma påsar som rymmer 1 000 g.
— Påsarna av polyeltylen skall dimensioneras så att de kan fyllas manuellt och kan förslutas
utan svårighet med de levererade klämmorna .
— Påsar och klämmor skall placeras vid säckens topp mellan säcken med minst tre skikt och
innersäcken av polyeten .
— Sytråden skall hålla för tropiskt klimat ( sex månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277 ) bör draghållfastheten vara minst
25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
a ) Säckarna för livsmedelstransport av mjölkpulver i 25 kg säckar skall motsvara standard
EN 770 .

b ) De tomma påsarna skall uppfylla följande villkor :
Prov : trettio tomma ihopsvetsade påsar .

— Minsta draghållfasthet mätt enligt standard ISO 1184 skall vara 15 N/mm2.
Svetsfogarna skall vid dragprovning ha en hållfasthet motsvarande minst 11 N/mm2 och
denna skall bestämmas under samma förhållanden som plastfilmens hållfasthet bestäms .
— De skall vara avsedda för livsmedel .

— Perforeringshållfasthet mätt enligt standard ASTM D 1709 : minst 120 g.
B. Transport

1 ) På
—
—
—
—

lastpallar:
Maximal palläggning: två höjder.
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av säckarna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors , med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Säckarna skall läggas plant.
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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6.3 — LEP 25

SKUMMJÖLKSPULVER
Produkter

SKUMMJÖLKSPULVER MED TILLSATS AV VITAMINER

25 kg

HELMJÖLKSPULVER

A. Primärför
packning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
— Mjölkpulvret skall förpackas i nya, torra och hela papperssäckar.

— Säckarna skall ha minst tre skikt som tillsammans motsvarar minst 420 J/m2 TEA Average .

— Det andra skiktet skall vara täckt med ett polyetenskikt med en vikt av minst 15 g/m2 .
— Säckarna skall ha en säck av polyeten, ihopsvetsad i botten, innanför pappersskikten ( minsta
genomsnittliga tjocklek : 0,08 mm ).

— Sytråden skall hålla för tropiskt klimat ( sex månader : fuktighet och solljusbelysning ). Efter
UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277) bör draghållfastheten vara minst 25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
— Säckarna för livsmedelstransport av mjölkpulver i 25 kg säckar skall motsvara standard
EN 770 .

B. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport):
— Maximal palläggning: två höjder.
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av säckarna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar:

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Säckarna skall läggas plant.

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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7.0 — B
Produkt

A. Primärför
packning

SMÖR

1 x 25 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
— Smöret skall förpackas i nya lådor av papp i klimpar om 25 kg.
— Varje 25 kg block skall förpackas i pergamentpapper eller motsvarande och placeras i
lådorna .

— Pergamentpappret eller motsvarande material skall vara avsett att komma i kontakt med
livsmedel .

— Det skall vara mycket torrt, av god kvalitet, fett-, luft- och vattentätt och skall tidigare inte
ha varit i saltlake .

2 ) Överensstämmelsetest
— Lådans yttre mått skall vara L : 43 cm, br.: 32 cm, h±24 cm.
— Med beaktande av att inget tomrum får finnas mellan smöret och lådan och att basstorleken
inte kan ändras, är det lämpligt att anpassa höjden .
— Wellpapen skall bestå av minst trewellpapp

—
—
—
—
—

1
1
1
1
1

kraftpapp 200 g/m2 eller motsvarande,
halvkemiskt papp 127 g/m2,
kraftpapp 200 g/m2 eller motsvarande,
halvkemiskt papp 127 g/m2,
kraftpapp 200 g/m2 eller motsvarande .

Den tomma förrpackningens tryckhållfasthet efter konditionering 23 °C — 50 % relativ
luftfuktighet 7 900 N enligt EN 22872 .

— Användning av häftklamrar, stålband eller ståltråd är utesluten .
— Lådorna skall förslutas med klisterremsor av plast med en bredd av minst 50 mm.
Remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.
Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

B. Transport

Smöret skall lagras och transporteras vid en temperatur mellan - 15°C och - 10°C .
1 ) På lastpallar i kylbil ( pallarna får inte läggas på varandra vid landtransport):
— Engångspallar av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspallar.
— Hållfast för en vikt av 1 500 kg.

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut på pallens fyra sidor .
— Hela pallen skall placeras under en transparent plastfilm som gör pallen stabil .
2 ) I kylcontainrar :
Containrarna skall fyllas med lastpallar .
Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad, hoc för att
säkerställa att pallarna är fullständigt stöttade i containern .
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8.0 — FRO
Produkt

A. Primärför
packning

SMÄLTOST

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

. Smältosten skall förpackas i askar av papp innehållande flera portioner.
Varje portion skall förpackas i aluminium för livsmedel .
Nettovikten av osten i den primära förpackningen skall vara 140-200 g per ask .

Fallprov och kompressionsprov skall utföras med kompletta förpackningar ( se yttre förpackning
nedan ).

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Askarna skall placeras i en låda av papp ( högst 12 kg nettovikt ) av högsta kvalitet, som håller
för proven nedan .

— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till innehållet för att garantera stabiliteten och
hållfastheten .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader : fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

2 ) Överensstämmelsetest
Den leveransklara , kompletta förpackningen, som har lagrats i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av 90% , bör hålla
för följande prov:
a ) Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
b ) Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:

— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen.
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Primärförpackningen skall inte uppvisa läckor .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).

C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport):

— Maximal palläggning: två höjder .
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
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Nr C 267/21

8.0 — FRO (forts.)
Produkt

SMALTOST

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna av papp skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall läggas plant.

— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .

Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/22
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13.9.96

9.1 — BO 1 m
Produkt

A. Primärför
packning

SMÖROLJA

12 x 1 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Smöroljan fylls i plåtburkar innehållande 1 kg netto, utvändigt behandlade med lack och
invändigt med livsmedelsgodkänd lack, helt fyllda och hermetiskt förslutna .

Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär .

— Ett lager lack på insidan — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering
av sidofogen .
— Fallproven skall göras på leveransklara grupper .
— Plåtens minsta tjocklek : 0,19 mm.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Plåtburkarna med smörolja skall förpackas i lådor innehållande : Tolv burkar om 1 kg.
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.

— De klisterremsor som används skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex månader : fuktighet
och solljusbelysning ).
— Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

— De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— Om burkarna läggs på varandra i papplådan, är det nödvändigt att separera dem med
trewellpapp .

2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med tolv burkar om 1 kg, till 95 % fyllda med vatten , lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar: tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn ; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 8 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar :
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— De separerande skikten skall vara hela och fylla sin funktion .
— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):

— Maximal palläggning : två höjder.

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
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Nr C 267/23

9.1 — BO 1 m (forts.)
Produkt

SMOROLJA

12 x 1 kg

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna av papp skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar:

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall placeras plant i containrarna .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/24
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9.2 — BO 2,5 m
Produkt

A. Primärför
packning

SMÖROLJA

8 χ 2,5 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Smöroljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 2,5 kg netto, utvändigt behandlade med lack och
invändigt med livsmedelsgodkänd lack, helt fyllda och hermetiskt förslutna .
Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär .

— Ett lager lack på insidan — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering
av sidofogen .

— Fallproven skall göras på leveransklara grupper.
— Plåtens minsta tjocklek : 0,22 mm.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Plåtburkarna med smörolja skall förpackas i lådor innehållande : åtta burkar om 2,5 kg.
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
— Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

— De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— Om burkarna läggs på varandra i papplådan , är det nödvändigt att separera dem med
trewellpapp .

2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med åtta burkar om 2,5 kg, till 95 % fyllda med vatten, lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar: tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 8 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872, med förpackningen i
normalt transportläge .

För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar :
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen.
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat.

— De separerande skikten skall vara hela och fylla sin funktion .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder.

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
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Nr C 267/25

9.2 — BO 2,5 m (forts.)
Produkt

SMOROLJA

8 x 2,5 kg

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall placeras plant i containrarna .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/26

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

| SV [

13.9.96

9.3 — BO 5 m
Produkt

A. Primärför
packning

SMÖROLJA

4 x 5 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Smöroljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 5 kg netto, utvändigt behandlade med lack och
invändigt med livsmedelsgodkänd lack, helt fyllda och hermetiskt förslutna .
Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär .

— Ett lager lack på insidan — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering
av sidofogen .

— Fallproven skall göras på leveransklara grupper.
— Plåtens minsta tjocklek : 0,23 mm.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Plåtburkarna med smörolja skall förpackas i lådor innehållande : fyra burkar om 5 kg.
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
— Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

— De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med fyra burkar om 5 kg, till 95 % fyllda med vatten, lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar: tre vertikala fall från en höjd av 1 m.
Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .

— Minsta tryckhållfasthet: 8 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872, med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).

C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder.
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
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Nr C 267/27

9.3 — BO 5 m (forts.)
Produkt

SMÖROLJA

4 x 5 kg

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall placeras plant i containrarna .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern.

Nr C 267/28
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9.4 — BO 10 m
Produkt

A. Primärför
packning

SMÖROLJA

2 x 10 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Smöroljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 10 kg netto, utvändigt behandlade med lack och
invändigt med livsmedelsgodkänd lack, helt fyllda och hermetiskt förslutna .
Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär.

— Ett lager lack på insidan — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering
av sidofogen .
— Fallproven skall göras på leveransklara grupper.
— Plåtens minsta tjocklek : 0,27 mm.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Plåtburkarna med smörolja skall förpackas i lådor innehållande : två burkar om 10 kg.
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader : fuktighet och solljusbelysning ).
— Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

— De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt .
2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med två burkar om 10 kg, till 95 % fyllda med vatten, lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar: tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).

C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning : två höjder .

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
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Nr C 267/29

9.4 — BO 10 m (forts.)
Produkt

SMOROLJA

2 x 10 kg

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden.
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat :
fuktighet och solljusbelysning).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall placeras plant i containrarna .
— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern.
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9.5 — BO 20 m
Produkt

A. Primärför
packning

SMÖROLJA

1 x 20 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Smöroljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 20 kg netto, utvändigt behandlade med lack och
invändigt med livsmedelsgodkänd lack, helt fyllda och hermetiskt förslutna .
Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär.

— Ett lager lack på insidan — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering
av sidofogen .
— Fallproven skall göras på leveransklara grupper .
— Plåtens minsta tjocklek : 0,27 mm.
B. Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Plåtburkarna med smörolja skall förpackas i lådor innehållande : en burk om 20 kg.

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader : fuktighet och solljusbelysning ).
— Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

— De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.

2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med en burk om 20 kg, till 95 % fylld med vatten, lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar: tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:

— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning : två höjder .
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
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Nr C 267/31

9.5 — BO 20 m (forts.)
Produkt

SMÖROLJA

1 x 20 kg

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall placeras plant i containrarna .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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9.6 — BO 200 m
Produkt

A. Primärför
packning

SMOROLJA

200 kg

1 ) Smöroljan skall fyllas i
— nya plåtfat innehållande 200 kg netto , med tapp , i kväveatmosfär, utvändigt behandlade med
lack och invändigt med livsmedelsgodkänd lack, helt fyllda och hermetiskt förslutna .
— Fatets nettovikt skall vara minst 18 kg.
Dess botten och lock skall ha en tjocklek av minst 1,0 mm .

Fatets väggar skall ha en tjocklek av minst 0,9 mm.

2 ) Överensstämmelsetest
Plåtfaten, fyllda med vatten till 95% , skall hålla för följande fallprov:
— Första provet ( med tre förpackningar ):
Förpackningen skall falla med bottenkanten diagonalt mot nedslagsstället eller, om det inte
finns någon kant, en periferisk fog.
— Andra provet ( med tre andra förpackningar ):
Förpackningen skall träffa nedslagsstället med den svagaste del, som inte har prövats vid det
första fallprovet, t.ex. en försegling eller, för vissa cylindriska fat, på den längsgående
svetsfogen.
Fallhöjd : 1,20 m .

Resultaten av fallproven skall utvärderas för sex fat:
Plåtfaten skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .
B. Transport

Faten skall alltid transporteras i upprätt ställning.
1 ) I fat (i bulk )

2 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport):
— Maximal palläggning: tre höjder .
— Engångspallar av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .

— Faten packas stabilt och tätt på lastpallen .
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas i horisontalt läge ( sex månaders
tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .
3 ) I containrar :

— Högst två höjder vertikalt.

— Mellan två lager skall det placeras ett mellanlägg i form av en spånskiva på minst 10 mm
eller garneringsplankor " dunnage wood " som täcker containerns hela bredd och, när det
gäller spånskivorna, minst två fat i längdriktningen .
Spånskivorna/träplankorna skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att faten är fullständigt stöttade i containern .
4 ) Sjötransport:

Samma regler som för containrarna skall tillämpas .
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Nr C 267/33

10.1 — H 1 pet
RAPS

Produkter

PALM
SOLROS

OLJOR

12 x 1 liter
15 x 1 liter

OLIV

A. Primärför
packning

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Oljan skall fyllas i :
PET-flaskor om 1 liter ( polyetylentereftalat) avsedda för livsmedel, hermetiskt förslutna .
— Flaskorna skall vara försedda med garantiförslutning.
— Den tomma flaskans vikt: minst 28,5 g.
— Täthet: inget läckage under trycket av två staplade lastpallar.
— Fallproven skall utföras på leveransklara grupper .
1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
PET-flaskorna innehållande 1 liter olja skall förpackas i lådor som innehåller tolv eller femton
flaskor om 1 liter .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.
— De klisterremsor som används skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex månader: fuktighet
och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av lådorna skall vara fuktbestän
digt.

2 ) Överensstämmelsetest
Fyllda lådor om 12x1 liter eller 15x1 liter, som har lagrats i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av 90% .
Hållfasthet vid vertikala stötar :

—
—
—
—
—

l:a
2:a
3:e
4:e
5:e

provet:
provet:
provet:
provet:
provet:

en låda plant på undersidan .
en låda plant på ovansidan.
en låda plant på långsidan.
en låda plant på kortsidan.
fall på ett av de övre hörnen .

Fallhöjd : 1,20 m.

Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.
Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872, med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— PET-flaskorna skall inte uppvisa läckor.

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport):

— Maximal palläggning: två höjder.

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall.
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10.1 — Hl pet (forts.)

Produkter

RAPS
PALM
SOLROS
OLIV

OLJOR

12 x 1 liter
15 x 1 liter

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat : fuktighet och solljusbelysning).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall placeras plant i containern .
— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/35

10.2 — Him

f
Produkter

RAPS
PAI M

OLJOR

crii

SOLROS

Plåt — 12 X 1 liter

i OLIV
A. Primärför
packning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Oljan skall fyllas i plåtburkar om 1 liter netto, utvändigt behandlade med lack, helt fyllda och
hermetiskt förslutna .

Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär.

— Obelagd plåt - inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 - burkar med efterlackering av sidofo
gen.

— Fallproven skall göras på leveransklara grupper .
— Plåtens minsta tjocklek : 0,19 mm.

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Plåtburkarna med olja skall förpackas i lådor som innehåller :
tolv burkar om 1 liter .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .
— De klisterremsor som används skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex månader: fuktighet
och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt .
— Om plåtburkarna läggs på varandra i lådan är det nödvändigt att separera dem med
trewellpapp .

2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med tolv burkar om 1 liter, till 95 % fyllda med vatten , lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar: tre vertikala fall från en höjd av 1 m.
Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn ; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.
Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .

För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar :
— Förpackningarna får deformeras , men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— De separerande skikten skall vara hela och fylla sin funktion .
— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).

C. Transport

1 ) På
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Maximal palläggning: två höjder .
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
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10.2 — Him (forts.)

Produkter

RAPS
PALM
SOLROS
OLIV

OLJOR

Plåt — 12 x 1 liter

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .

— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av 125
mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall placeras plant i containern .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras ett mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

13.9.96

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

| SV 1

Nr C 267/37

10.3 — H 2,5 m

Produkter

( RAPS
SOLROS

OLJOR

Plåt — 8 X 2,5 Hter

1 OLIV
A. Primärför
packning

D Krav på förpackningar och hållbarhet

Oljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 2,5 liter netto, utvändigt behandlade med lack, helt
fyllda och hermetiskt förslutna .
Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär.

— Obelagd plåt - inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 - burkar med efterlackering av sidofo
gen.

— Fallproven skall göras på leveransklara grupper.
— Plåtens minsta tjocklek : 0,22 mm.

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Plåtburkarna med olja skall förpackas i lådor som innehåller:
åtta burkar om 2,5 liter.

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— Om plåtburkarna läggs på varandra i lådan är det nödvändigt att separera dem med
trewellpapp .
2 ) Överensstämmelsetest

Lådor med åtta burkar om 2,5 liter, till 95 % fyllda med vatten, lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar: tre vertikala fall från en höjd av 1 m.
Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 8 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .

För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— De separerande skikten skall vara hela och fylla sin funktion .
— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
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10.3 — H 2,5 m (forts.)

Produkter

C. Transport

OLJOR

<

RAPS
PALM
SOLROS
OLIV

Plåt — 8 x 2,5 liter

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport):
— Maximal palläggning: två höjder.
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg .
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden.
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.

— Lådorna skall placeras plant i containern .
— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras ett mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/39

10.4 — H 5 m
RAPS

Produkter

PALM

OLJOR

SOLROS

pj£

4x5 liter

OLIV

A. Primärför
packning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Oljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 5 liter netto, utvändigt behandlade med lack, helt
fyllda och hermetiskt förslutna .
Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär .

— Obelagd plåt - inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 - burkar med efterlackering av sidofo
gen.

— Fallproven skall göras på leveransklara grupper .
— Plåtens minsta tjocklek : 0,23 mm.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Plåtburkarna med olja skall förpackas i lådor som innehåller:
fyra burkar om 5 liter .
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader : fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.

2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med fyra om 5 liter, till 95 % fyllda med vatten, lagrade i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av 90% .
— Hållfasthet vid vertikala stötar : tre vertikala fall från en höjd av 1 m.
Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 8 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:

— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).

C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
—
—
—
—

Maximal palläggning: två höjder .
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .
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10.4 — H 5 m (forts.)
RAPS

Produkter

OLJOR

PALM
SOLROS

pj^

4x5 liter

OLIV

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors , med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall placeras plant i containern .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras ett mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/41

10.5 — H 10 m

Produkter

A. Primärför
packning

( RAPS
PAI M
SOLROS

OLJOR

1 OLIV

Plåt ~ 2 x 10 Hter

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Oljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 10 liter netto, utvändigt behandlade med lack, helt
fyllda och hermetiskt förslutna .
Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär.

— Obelagd plåt - inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 - burkar med efterlackering av sidofo
gen.

— Fallproven skall göras på leveransklara grupper.
— Plåtens minsta tjocklek : 0,27 mm.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Plåtburkarna med olja skall förpackas i lådor som innehåller :
två burkar om 10 liter .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.

2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med 2 burkar om 10 liter, till 95 % fyllda med vatten, lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar : tre vertikala fall från en höjd av 1 m.
Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .

För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar :
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På
—
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport):
Maximal palläggning: två höjder:
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .
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10.5 — H 10 m (forts.)

Produkter

OLJOR

RAPS
PALM
SOLROS
OLIV

Plåt — 2 x 10 liter

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden.
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron , UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar:

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall placeras plant i containern .
— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras ett mellanlägg av trewellpapp som täcker
.containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/43

10.6 — H 20 m

Produkter

A. Primärför
packning

[ RAPS
PAI M
SOIROS

OLJOR

1 OLIV

Plåt — 1 x 20 liter

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Oljan skall fyllas i plåtburkar innehållande 20 liter netto, utvändigt behandlade med lack, helt
fyllda och hermetiskt förslutna .

Fyllningen skall ske i modifierad atmosfär .

— Obelagd plåt — inre/yttre förtenning 2,8+2,8 g/m2 — burkar med efterlackering av
sidofogen .
— Fallproven skall göras på leveransklara grupper.
— Plåtens minsta tjocklek: 0,27 mm.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Plåtburkarna med olja skall förpackas i lådor som innehåller :
en burk om 20 liter .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor .

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt .
2 ) Överensstämmelsetest
Lådor med 1 burk om 20 liter, till 95 % fylld med vatten , lagrade i överensstämmelse med
standard EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av
90% .

— Hållfasthet vid vertikala stötar : tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn; förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i
vertikal linje mot nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.
Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar :
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).

C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder.

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .
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10.6 — H 20 m (forts.)

Produkter

OLJOR

RAPS
PALM

SOIROS

Plåt — 1 x 20 liter

OLIV

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet : 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall placeras plant i containern .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras ett mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/45

10.7 — H 200 m
RAPS

Produkter

OLJOR

PALM

SOLROS

„.

.

,.

— 1 χ 200 liter

OLIV

A. Primärför
packning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Det flytande margarinet skall fyllas i :
— nya plåtfat innehållande 200 liter netto, med tapp, i kväveatmosfär, utvändigt behandlade
med lack och invändigt med livsmedelsgodkänd lack, helt fyllda och hermetiskt förslutna .
— Fatets nettovikt skall vara minst 18 kg.
Dess botten och lock skall ha en tjocklek av minst 1,0 mm.
Fatets väggar skall ha en tjocklek av minst 0,9 mm.
2 ) Overensstämmelsetest

Plåtfaten, fyllda med vatten till 95% , skall hålla för följande fallprov :
— Första provet ( med tre förpackningar ):
Förpackningen bör falla med bottenkanten diagonalt mot nedslagsstället eller, om det inte
finns någon kant, en periferisk fog.
— Andra provet ( med tre andra förpackningar ):
Förpackningen bör träffa nedslagsstället med den svagaste del, som inte har prövats vid det
första fallprovet, t. ex. en försegling eller, för vissa cylindriska fat, på den längsgående
svetsfogen .
Fallhöjd : 1,20 m.

Resultaten av fallproven utvärderas för sex fat :
Plåtfaten skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .
B. Transport

Faten skall alltid transporteras i upprätt ställning.
1 ) I fat (i bulk )

2 ) På
—
—
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Maximal palläggning: tre höjder.
Engångspallar av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Faten packas stabilt och tätt på lastpallen .
För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas i horisontalt läge ( sex månaders
tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

3 ) I containrar :

— Högst två höjder vertikalt.
— Mellan två lager skall det placeras ett mellanlägg i form av en spånskiva med en tjocklek av
minst 10 mm, eller garneringsplankor ( dunnage wood ), som täcker containerns hela bredd
och , när det gäller spånskivorna , minst två fat i längdriktningen .
Spånskivorna/-plankorna skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad. hoe för att
säkerställa att faten är fullständigt stöttade i containern .
4 ) Sjötransport:
Samma regler som för containrarna i tillämpliga delar .
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10.8 — H 5 pe

[ RAPS
Produkter

OLJOR
J

PAI M

C^T

PE — 4 x 5 liter

SOLROS

[ OLIV
A. Primärför
packning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Oljan skall fyllas i kannor om 5 liter avsedda för livsmedel , av polyeten med hög densitet och
hermetiskt förslutna .

Kannorna skall vara försedda med handtag och en skruvkork med garantiförslutning.
— UV-beständig PEHD .
— Den tomma flaskans vikt: minst 180 g.
— Fallproven skall utföras på leveransklara grupper.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Oljekannorna skall förpackas i lådor som innehåller fyra kannor om 5 liter.
— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.
— De klisterremsor som används skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex månader: fuktighet
och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av lådorna skall vara fuktbestän
digt.

2 ) Överensstämmelsetest
Provet skall göras på 5 kompletta förpackningar .
Fyllda lådor om 4x5 liter, som har lagrats i överensstämmelse med standard EN 22233 i en
veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ fuktighet av 90% .
Hållfasthet vid vertikala stötar :

—
—
—
—
—

l:a provet: en
2:a provet: en
3:e provet: en
4:e provet: en
5:e provet: en
Fallhöjd : 1,20

låda
låda
låda
låda
låda
m.

plant
plant
plant
plant
plant

på
på
på
på
på

undersidan .
ovansidan .
långsidan .
kortsidan .
ett av de övre hörnen .

Minsta tryckhållfasthet: 5 000 N.
Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .

För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Kannorna av polyeten skall inte uppvisa läckor .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Maximal palläggning : två höjder.
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
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10.8 — H 5 pe (forts.)

Produkter

OLJOR j

RAPS
PALM
SOLROS
OLIV

PE — 4x5 liter

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden.
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av 125
mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar:

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall placeras plant i containern .

— Mellan det tredje och fjärde lagret skall det placeras ett mellanlägg av trewellpapp som täcker
containerns hela bredd och minst två lådor i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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10.9 — H 20 pe
RAPS

Produkter

PALM

SOLROS

OLJOR

DC

1

in IV

1 x 20 liter

OLIV

A. Primärför
packning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Oljan skall fyllas i kannor av polyeten med hög densitet om 20 liter avsedda för livsmedel,
hermetiskt förslutna .

Kannorna skall vara försedda med handtag och en skruvkork med garantiförslutning.
Kannorna skall vara fullständigt stapelbara .
— Den tomma kannans vikt: minst 1 000 g.

— Täthet: inget läckage under trycket av två staplade lastpallar.
— UV-beständig PEHD .

2 ) Överensstämmelsetest
Kraven på hållfasthet vid fallprovning är följande ( fallhöjd : 1,20 m ):
a ) Förpackningen bör falla med bottenkanten diagonalt mot nedslagsstället eller, om det inte
finns någon kant, en periferisk fog.
Prov : tre förpackningar

b ) Förpackningen bör träffa nedslagsstället med den svagaste del , som inte har prövats vid det
första fallprovet, t.ex. en försegling .
Prov: tre andra förpackningar.
Resultaten av fallproven skall utvärderas för sex kannor:
— Kannorna skall inte uppvisa läckor efter vakuumets upphävande .
B. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: högst två lastpallar.

— Engångspallar av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75% av pallens
yta .

— Kannorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Kannorna får inte sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager slät 500 g gråpapp placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors , med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— För bandningen skall ett UV-beständigt plastband användas ( 550 N/mm2 ) för varje rad med
kannor på lastpallen .
Fyra kannhöjder = fyra plastband .

— All bandning skall skyddas med hörnskydd av god kvalitet med en höjd motsvarande
pallgodset minskat med 20 cm.
— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
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10.9 — H 20 pe (forts.)
RAPS

Produkter

OLJOR

PALM
SOLROS
OLIV

PE — 1 x 20 liter

2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Kannorna skall placeras i upprätt ställning i containern .
— Mellan det andra och tredje lagret skall det placeras ett mellanlägg i form av en spånskiva
med en tjocklek av minst 10 mm, eller garneringsplankor ( dunnage wood ), som täcker
containerns hela bredd och, när det gäller spånskivorna , minst två kannor i längdrikt
ningen .

Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .
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11.1 — SUB 25
Produkt

A. Primärför
packning

SOCKER

1 x 25 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Sockret skall förpackas i nya, rena säckar om 25 kg som motsvarar beskrivningen nedan :

a ) Säckar av polypropenväv, med en minsta vikt av 85 g/m2, med en innersäck som är
ihopsvetsad i botten och tillverkad av polyeten, antingen PELD ( 50 mikron ) eller PEHD
( 30 mikron ). Säckarna av polypropenväv skall vara särskilt UV-behandlade för användning
till livsmedel . Säckarnas nedre och övre kanter skall sys ihop med säcken av polyeten . De
skall motsvara standard EN 277.

b ) Nya säckar av PEHD/PELD .

Laminerade säckar i 50% PEHD och 50% PELD med en minsta vikt av 130 g/m2, som
motsvarar standard EN 787 .

c ) Papperssäckar med minst två skikt.

Det andra skiktet skall vara täckt av ett skikt av polyeten på 15 g/m2.
Skikten skall tillsammans motsvara minst 510 J/m2 TEA Average. De skall motsvara standard
EN 770 .

Säckarna skall förslutas med en hållbar UV-beständig tråd ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ). Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277 ) bör
draghållfastheten vara minst 25 N.

2 ) Överensstämmelsetest
a ) De nya säckarna av polypropenväv skall motsvara standard EN 277.
b ) De nya säckarna av PEHD/PELD skall motsvara standard EN 787 .
c ) Papperssäckarna skall motsvara standard EN 770 .

Intyget om överensstämmelse avseende UV-behandlingen skall ha utfärdats under de sex
månaderna före fyllningen av säckarna .
B. Transport

1 ) På
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen utan att komma utanför kanten .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) Med sling:
Korgtyp eller klövertyp .
Nyttolast: 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
3 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Säckarna skall läggas plant.
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att säckarna är fullständigt stöttade i containern .
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Nr C 267/51

11.2 — SUB 50
Produkt

A. Primärför
packning

SOCKER

50 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Sockret skall förpackas i nya, rena säckar om 50 kg som motsvarar beskrivningen nedan:

a ) Säckar av juteväv, med en minsta vikt av 305 g/m2, med en innersäck som är ihopsvetsad i
botten och tillverkad av polyeten , antingen PELD ( minst 50 mikron ) eller PEHD ( minst
30 mikron ).

Säckarnas nedre och övre kanter skall sys ihop med säcken av polyeten .
De skall motsvara standard EN 766 .

b) Nya säckar av polypropenväv, med en minsta vikt av 85 g/m2, med en innersäck som är
ihopsvetsad i botten och tillverkad av polyeten , antingen PELD ( minst 50 mikron ) eller
PEHD ( minst 30 mikron ).

Säckarna av polypropenväv skall vara särskilt UV-behandlade för användning till livsmedel .
Säckarnas nedre och övre kanter skall sys ihop med säcken av polyeten .
De skall motsvara standard EN 277 .

Säckarnas storlek skall anpassas efter densiteten hos den produkt som de skall fyllas med .
Säckarna skall förslutas med en hållbar UV-beständig tråd ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ). Efter UV-provet ( cyklernas förhållanden enligt EN 277 ) bör
draghållfastheten vara minst 25 N.
2 ) Overensstämmelsetest

a ) De nya säckarna av juteväv och innersäcken skall motsvara standard EN 277 .
b ) De nya säckarna av polypropenväv skall motsvara standard EN 277.
Intyget om överensstämmelse avseende UV-behandlingen skall ha utfärdats under de sex
månaderna före fyllningen av säckarna .
B. Transport

1 ) I storsäck .
2 ) På
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg .
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Säckarna skall uppta största möjliga utrymme på pallen utan att komma utanför kanten .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet : 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
3 ) Med sling:
a ) Sling av klövertyp : fyra öglor .
Nyttolast: 1 500 kg.
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning : 5 gånger nyttolasten ).
b ) Sling av korgtyp .
Nyttolast: 1 100 kg .
SAFETY FACTOR 5:1 . ( Minsta brottbelastning: 5 gånger nyttolasten ).
4 ) I containrar :

Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
Säckarna skall läggas plant.
Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att säckarna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/52
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12.1 — RsC 5
Produkter

A. Primärför
packning

FRUKT OCH GRÖNSAKER: KORINTER

4 χ 5 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Korinterna skall förpackas i påsar av livsmedelsgodkänd plast innehållande 5 kg netto .
Fallproven skall göras på leveransklara grupper.

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Korintförpackningarna om 5 kg skall placeras i lådor av papp av högsta kvalitet som håller för
proven nedan .
— De skall innehålla fyra säckar om 5 kg.

— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till innehållet för att garantera stabilitet och
hållfasthet .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.

— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

2 ) Överensstämmelsetest
Den leveransklara , kompletta förpackningen, som har lagrats i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ luftfuktighet av 90% , bör
hålla för följande prov:
— Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar, eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 5 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Lådorna skall inte uppvisa läckor .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder.
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
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Nr C 267/53

12.1 — RsC 5 (forts.)
Produkter

FRUKT OCH GRÖNSAKER: KORINTER

4 x 5 kg

— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden.
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall läggas plant .
— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad. hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/54
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12.2 — RsC 1
Produkter

A. Primärför
packning

FRUKT OCH GRÖNSAKER: KORINTER

20 x 1 kg

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Korinterna skall förpackas i
a ) påsar av plast,

b ) lådor av solidpapp med en minsta vikt av 500 g/m2.
Förpackningarna om 1 kg skall vara avsedda för livsmedel .
Fallproven skall göras på leveransklara grupper.
B. Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Korintförpackningarna om 1 kg skall packas tillsammans i lådor av papp av högsta kvalitet som
håller för proven nedan .
— Innehållet skall vara 20x1 kg.
— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till innehållet för att garantera stabilitet och
hållfasthet .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av förpackningen skall vara
fuktbeständigt.
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

2 ) Överensstämmelsetest
Den leveransklara, kompletta förpackningen , som har lagrats i överensstämmelse med standard
EN 22233 i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ luftfuktighet av 90% , bör
hålla för följande prov :
— Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter

utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar, eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar, i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 5 000 N.
Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar :
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Lådorna skall inte uppvisa läckor.

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På
—
—
—
—

lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
Maximal palläggning: två höjder.
Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
Fyrvägspall .
Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .
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12.2 — RsC 1 (forts.)
Produkter

FRUKT OCH GRÖNSAKER: KORINTER

20 χ 1 kg

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .

— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.
— Lådorna skall läggas plant.
— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad, hoe för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/56
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13.0 — CT
Produkter

A. Primärför
packning

FRUKT OCH GRÖNSAKER : TOMATKONCENTRAT

24 χ 440 g

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

— Tomatkoncentratet skall fyllas i plåtburkar innehållande 440 g netto .
— Invändigt skall plåtburkarna vara behandlade med livsmedelsgodkänd lack och utvändigt med
lack . De skall vara helt fyllda och hermetiskt förslutna .
— Fallproven skall göras på kompletta leveransklara förpackningar .
— Plåtburkarna skall vara helt täta och skall fyllas i modifierad atmosfär.

— Lack: ett lager - kraftig inre/yttre förtenning 11,2+11,2 g/m2 - burkar med efterlackering av
sidofogen .
— Plåtburkens vikt: minst 60 g.
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Tjugofyra plåtburkar om 440 g skall förpackas i lådor av papp av högsta kvalitet som håller för
proven nedan .
— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till innehållet för att garantera stabiliteten och
hållfastheten .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader : fuktighet och solljusbelysning ).
— Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

— Remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

2 ) Överensstämmelsetest
Den kompletta leveransklara förpackningen, lagrad i överensstämmelse med standard EN 22233
i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ luftfuktighet av 90% bör hålla för
följande prover:
— Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat.

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):
— Maximal palläggning: två höjder.

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
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Nr C 267/57

13.0 — CT (forts.)
Produkter

FRUKT OCH GRÖNSAKER : TOMATKONCENTRAT

24 x 440 g

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat :
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet : 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall placeras plant i containrarna .

— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/58

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

13.9.96

14.0 — SAR

Produkter

A. Primärför
packning

nn/ rmnrvi ii/rrn

FISKPRODUKTER

MAKRILL I OLJA

_ SARDINER j 01 jA

50 χ 125 g

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
— Fiskprodukterna ( makrill och sardiner ) skall förpackas i plåtburkar innehållande 120/ 125 g
netto — rensade : minst 75 % av nettovikten .

— Invändigt skall plåtburkarna vara behandlade med livsmedelsgodkänd lack och utvändigt med
lack . De skall vara helt fyllda och hermetiskt förslutna .
— Fallproven skall göras på kompletta leveransklara förpackningar.
— Plåtburkarna skall vara helt täta och skall fyllas i modifierad atmosfär.

— Lack : ett lager — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering av
sidofogen .

B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Plåtburkarna skall förpackas i en låda av papp ( högst 12 kg ) av högsta kvalitet som håller för
proven nedan .
— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till innehållet för att garantera stabiliteten och
hållfastheten .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av lådorna skall vara fuktbestän
digt.
— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader: fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

2 ) Överensstämmelsetest
Den kompletta leveransklara förpackningen , lagrad i överensstämmelse med standard EN 22233
i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ luftfuktighet av 90 % bör hålla för
följande prover:
— Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar, eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar, i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar :
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
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Nr C 267/59

14.0 — SAR (forts.)
Produkter

C. Transport

FISKPRODUKTER

— MAKRILL I OLJA
— SARDINER I OLJA

50 x 125 g

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport )
— Maximal palläggning: två höjder.

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg .
— Fyrvägspall .

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors, med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av 125
mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat : fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .
— Lådorna skall placeras plant i containrarna .
— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .

Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/60
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15.0 — CB
Produkt

A. Primärför
packning

KÖTT

CORNED BEEF

48 χ 340 g

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
— Corned beef skall förpackas i plåtburkar innehållande högst 440 g netto.

— Invändigt skall plåtburkarna vara behandlade med livsmedelsgodkänd lack och utvändigt med
lack . De skall vara helt fyllda och hermetiskt förslutna .
— Fallproven skall göras på kompletta leveransklara förpackningar .
— Plåtburkarna skall vara helt täta och skall fyllas i modifierad atmosfär.

— Lack invändigt: ett lager — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering
av sidofogen .
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet
Plåtburkarna skall packas i en låda av papp ( högst 20 kg ) av högsta kvalitet som håller för
proven nedan .
— Den yttre lådan skall vara perfekt anpassad till innehållet för att garantera stabiliteten och
hållfastheten .

— Den yttre lådan skall förslutas med lim eller klisterremsor.
— Det lim som används vid tillverkningen och förslutningen av lådorna skall vara fuktbestän
digt.

— De klisterremsor som används vid förslutningen skall vara hållfasta i tropiskt klimat ( sex
månader : fuktighet och solljusbelysning ).
Remsornas bredd skall vara minst 50 mm.

De använda remsornas längd skall vara minst 2L + 2h-10 cm.

2 ) Överensstämmelsetest
Den kompletta leveransklara förpackningen, lagrad i överensstämmelse med standard EN 22233
i en veckas tid vid en temperatur av 20 °C och en relativ luftfuktighet av 90 % bör hålla för
följande prover:
— Tre vertikala fall från en höjd av 1 m.

Detta prov skall genomföras i överensstämmelse med standard EN 22248 , på tre olika kanter
utgående från olika hörn för parallellepipeda förpackningar, eller på var och en av de tre
minsta sektionerna för andra typer av förpackningar, i enlighet med standard EN 22206 ;
förpackningen skall lyftas upp på så sätt att dess tyngdpunkt är i vertikal linje mot
nedslagspunkten .
— Minsta tryckhållfasthet: 6 000 N.

Detta prov skall utföras i överensstämmelse med standard EN 22872 , med förpackningen i
normalt transportläge .
För vart och ett av proven skall resultatet utvärderas för fem kompletta förpackningar:
— Förpackningarna får deformeras, men skall förbli hela och inte uppvisa revor som är större
än halva övervikningen .
— Klisterremsorna skall inte ha rivits sönder eller lossnat .

— Plåtburkarna skall inte uppvisa läckor .

— Papplådornas yttre skikt skall ha en vattenbeständighet som är mindre än 155 g/m2 enligt
Cobbs metod ( standard ISO 535 ).
C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):

— Maximal palläggning: två höjder.
— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
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Nr C 267/61

15.0 — CB (forts.)
Produkt

KÖTT

CORNED BEEF

48 x 340 g

— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Lådorna skall uppta största möjliga utrymme på pallen men minst 90% .
— Ingen av lådorna får sticka ut över lastpallskanterna .
— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors , med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).

— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat :
fuktighet och solljusbelysning).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av
125 mikron, UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat: fuktighet och solljusbelysning ).
2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar.

— Lådorna skall placeras plant i containrarna .

— Mellan det tredje och fjärde lagret samt mellan det sjätte och sjunde lagret skall det placeras
mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela bredd och minst två lådor i
längdriktningen .

Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .

— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

Nr C 267/62

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

| SV

13.9.96

16.0 — Ransoner

Produkter

A. Primärför
packning

RANSONER

— MJÖL

— OLJA

— RIS

— CORNED BEEF

— SOCKER

— TOMATKONCENTRAT

1 x 16 paket

i ) Krav på förpackningar och hållbarhet
a ) Vetemjöl, ris , socker .

Dessa tre produkter skall förpackas i säckar av papp som är avsedda för livsmedel och
innehåller 1 000 g av varje produkt .
b ) Olja .

Oljan skall förpackas i en plåtburk innehållande 0,750 kg.
c)

Corned beef.

Corned beef skall förpackas i en plåtburk innehållande 340 g.
d ) Tomatkoncentrat .

Tomatkoncentratet skall förpackas i en plåtburk innehållande 440 g.
2 ) Specifikationer avseende den primära förpackningen
a ) Mjöl, ris, socker.

Det papper som används till dessa tre produkters förpackningar skall väga minst 80 g/m2 .
Det lim som används vid förslutningen av förpackningarna skall vara vattenbeständigt.
Vid val av lim skall det beaktas att det rör sig om livsmedelsprodukter.
b ) Olja .

Obelagd plåt — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering av
sidofogen .
Plåtens minsta tjocklek: 0,19 mm.
c)

Corned beef.

Lack invändigt: ett lager — inre/yttre förtenning 2,8 + 2,8 g/m2 — burkar med efterlackering
av sidofogen .
Den tomma burkens vikt: minst 68 g.
d ) Tomatkoncentrat .

Lack invändigt: ett lager — kraftig inre/yttre förtenning 11,2 + 11,2 g/m2 — burkar med
efterlackering av sidofogen .
Den tomma burkens vikt: minst 60 g.

Utvändigt är alla plåtburkar behandlade med lack, eller har genomgått en behandling som ger
motsvarande säkerhet. De skall vara helt fyllda och hermetiskt förslutna . De skall fyllas i
modifierad atmosfär .

Anm .: För närmare uppgifter, se kapitlena " corned beef", " tomatkoncentrat " och " olja
12 x 1 liter/plåt" ovan .
( Obs ! I fråga om ransoner innehåller oljeburkarna endast 750 g ).
B.

Sekundär

förpackning

1 ) Krav på förpackningar och hållbarhet

Tio paket mjöl om 1 kg.
Ett paket ris om 1 kg.
Ett paket socker om 1 kg.

En burk olja om 0,75 kg.

Två burkar corned beef om 0,340 kg.
En burk tomatkoncentrat om 0,440 kg.
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16.0 — Ransoner (forts.)
MJÖL
Produkter

RANSONER

— OLJA

RIS

— CORNED BEEF

SOCKER

— TOMATKONCENTRAT

1 x 16 paket

Enheten, som består av sexton produkter, skall placeras under genomskinlig mikroperforerad
krympplast av PE med en minsta tjocklek av 100 mikron enligt följande schema :
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2 ) Överensstämmelsetest
Enheten, som består av sexton produkter, skall hålla för ett lodrätt tryck, som minst motsvarar
det ovanpåliggande lagrets tyngd . Med beaktande av att lastpallarna inte bör lastas på varandra
skall hållfastheten per ranson vara minst 1 500 N.

C. Transport

1 ) På lastpallar ( får inte läggas på varandra vid landtransport ):

— Engångspall av högsta kvalitet med en minsta bruttovikt av 25 kg.
— Fyrvägspall .
— Det trä som använts för att tillverka palldäcket skall med sin yta täcka minst 75 % av pallens
yta .

— Paketen skall uppta största möjliga utrymme på lastpallen utan att sticka ut över pallkan
terna .

— Ingen av förpackningarna med ransoner får sticka ut över lastpallskanterna .

— Ett lager trewellpapp skall placeras mellan lagren vid halva höjden .
— Två lager trewellpapp skall täcka lastpallens ovansida i form av ett kors , med minst 20 cm
nedvikning mot lastpallens kanter ( mot bandningen ).
— För bandningen skall två UV-beständiga plastband användas ( sex månaders tropiskt klimat:
fuktighet och solljusbelysning ).
Brotthållfasthet: 550 N/mm2 .

— Det hela skall placeras under genomskinlig krympplast av PE med en minsta tjocklek av 125
mikron , UV-beständig ( sex månaders tropiskt klimat : fuktighet och solljusbelysning ).
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16.0 — Ransoner (forts.)
Produkter

RANSONER

MJÖL

— OLJA

RIS
SOCKER

— CORNED BEEF
— TOMATKONCENTRAT

1 x 16 paket

2 ) I containrar :

— Containrarna skall fyllas utan lastpallar .

— Förpackningarna skall placeras plant i containrarna .
— Mellan varje lager skall det placeras mellanlägg av trewellpapp som täcker containerns hela
bredd och minst två förpackningar i längdriktningen .
Mellanläggen skall inte skjuta ut över varandra .
— Allt tillgängligt utrymme på bredden och längden skall fyllas av material ad hoc för att
säkerställa att lådorna är fullständigt stöttade i containern .

