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FISA TEHNICA

PALETI
Ambalaj tertiar pentru transport produse
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PREZENTARE, UTILIZARI
Paletii intra în categoria ambalajelor tertiare si sunt ambalaje de transport, concepute pentru a usura
manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate pentru evitarea
deteriorarii pe parcursul transportului.
Paletii sunt executati din cherestea de plop de dimensiuni 1100x800 mm si tratati termic în instalatie
speciala, în vederea respectarii cerintelor fitosanitare pentru ambalajele din lemn destinate exportului.
CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Denumirea caracteristicii
Aspect

UM
-

Dimensiuni
Greutate

mm
kg

Conditii de admisibilitate
Scandura se admite cu crapaturi
superficiale de la uscare si noduri mai
mici de 10 mm în diametru.
Se admite material fara putregai si
coaja.
1100+3/0x800+3/0x124+4/0
15+3

Metode de încercare
vizual

prin masurare
prin cantarire

AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Depozitarea paletilor se face în încaperi acoperite, curate uscate, ferite de surse de caldura, în stive cu
înaltimea de 2m. Temperatura de depozitare este cuprinsa între –200C si +400C.
Paletii se livreaza în stare neambalata .
Marcarea se face plin aplicarea a doua tipuri de stampile : o stampila pentru produs si o stampila pentru
tratament termic. Marcarea paletilor pentru tratamentul termic se face în acord cu programul de
conformitate fitosanitara al ambalajelor din lemn destinate exportului, conform ISPM 15.
MASURI DE SIGURANTA
Incarcarea maxima pe palet este de 1000 kg.
TERMEN DE GARANTIE
Termenul de garantie este îndelungat, cu respectarea conditiilor de depozitare si transport prevazute
mai sus.
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