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PREZENTARE, UTILIZARI
Prezenta specificatie se refera la tipul de ambalaj BUTOI DIN POLIETILENA CU CAPAC, cod ADR 1H1,
care face parte din categoria de ambalaje primare. Este un recipient cu capacitate de 60 litri, sectiune circulară,
executat din polietilena de înalta densitate (HDPE), prin extrudere si suflare în matrită. Capacul este prevazut cu
garnitura de etansare, din cauciuc (EPDM).
Butoiul este omologat ADR conform Certificatului de agreare de tip Nr. CERT-AGR.TIP.Amb-0215-13, Rev.
0, Reevaluare, si este destinat transportului marfurilor lichide periculoase, corespunzatoare grupelor de ambalare II
si III.
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Denumirea caracteristicii

UM

Capacitate butoi
Dimensiuni butoi:
- diametru exterior (D)
- înaltime (H)

l

Conditii de admisibilitate
executie îngrijita, fara deformari, fisuri, gauri si
lipsuri de material.
60

mm
mm

400+10
600+15

Dimensiuni capac:
diametru (Dn)
-

mm

65

kg
kg
kg
kg

3,110+0,06
0,052+0,006
3,162+0,06
72

Aspect

Masa neta butoi
Masa neta capac
Masa totala
Masa max. admisa a încarcaturii

AMBALARE, DEPOZITARE , MANIPULARE, TRANSPORT
Depozitarea butoaielor încarcate, cât si a celor goale se face în încăperi acoperite, curate si uscate , ferite de
actiunea directă a razelor solare si a surselor de căldură.
Butoaiele nu se stivuiesc.
Temperatura de depozitare pentru butoaiele goale este cuprinsă între –20°C si +40°C.
La încarcare, se va respecta gradul de umplere si compatibilitatea chimica a marfii cu cea a materialului de
0
executie a butoiului. Presiunea de vapori la 50 C a marfii periculose este max. 142kPa.
Se recomanda ca manipularea butoaielor încarcate, sa se efectueze cu mijloace care sa nu le supuna la socuri
mecanice .
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, ferite de obiecte cu muchii ascutite.
MARCARE
Butoaiele se marcheaza dupa cum urmeaza :
u
n

1H1 / Y1,2 / 150 /…./ RO / 0215-13 / VIROMET
se insereaza luna si anul fabricarii (ultimele doua cifre)

VALABILITATE
Ambalajul omologat este reutilizabil cu respectarea conditiilor de depozitare si transport. Durata de utilizare
admisa, conform ADR este de maxim 5 ani de la data fabricatiei.
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