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Použitie: 

Fľaše, sudy, kanistre, ďalej len výrobky, sú určené pre balenie a prepravu kvapalín alebo sypkých materiálov. 
Vhodnosť použitia výrobku vzhľadom k obsahu musí overiť zákazník. 

Výrobca nenesie zodpovednosť za nevhodné použitie výrobku alebo za nesprávnu manipuláciu s výrobkom               
a za prípadné následky vzniknuté napr.: vyliatím obsahu výrobku z dôvodu nesprávneho používania alebo z dôvodu 
poškodenia nesprávnym používaním. 

 

Materiálová špecifikácia, identifikačné značenie : 

Výrobky určené pre balenie a prepravu tovaru sú vyrobené z lineárneho polyetylénu (HDPE). Identifikačné značenie 
sa skladá z identifikačného kódu a grafickej značky a je na vhodnom mieste výrobku. 

 

Manipulácia : 

S výrobkami určenými pre balenie a prepravu tovaru je nutné manipulovať stojmo, hrdlom hore pomocou vyfúknutého 
ponosového ucha alebo pomocou rukovätí. Výrobky sa nesmú premiestňovať ťahaním po zemi, váľaním, otáčaním 
po hranách alebo hádzaním. 

 

Skladovanie : 

Doporučujeme: prázdne výrobky a uzávery skladovať v uzavretých skladoch chránených proti priamym 
poveternostným vplyvom, najmä mrazu a priamemu slnečnému žiareniu, pri teplote -20°C až + 40°C. Výrobky 
ukladať alebo baliť do vrstiev, ktorých ukladacia výška je úmerná povolenej nosnosti a stabilite. Naplnené výrobky 
prepravovať a skladovať pri teplotách od --20°C do + 40°C. Pri teplotách bod bodom mrazu však obsah výrobku 
musí zostať v kvapalnom stave (nesmie zamrznúť). Naplnené výrobky skladovať stojmo, hrdlom hore.  

Nedoporučujeme: vystavovať výrobky tepelnému sálaniu, priamemu slnečnému žiareniu, skladovaniu 
s organickými rozpúšťadlami, pri ktorých nie je zaručená znášanlivosť s výrobkom, priamy styk s gumou 
a s výrobkami z gumy, trvalé jednostranné zaťaženie, prehýbanie alebo vrstvenie na sebe (okrem stohovateľných 
výrobkov), opieranie o ostré hrany, nedoporučujeme pre skladovanie horľavých kvapalín. 

 

Plnenie: 

Pred plnením je nutné výrobky a uzávery vytemperovať na 5°C až 25°C. Pokiaľ skladovacie podmienky 
nezodpovedajú doporučenej teplote, je nutné výrobky aj uzávery uložiť minimálne na 12 hodín pred spotrebovaním 
do vytemperovanej miestnosti. Rýchle zahriatie napr. pri radiátore nemá očakávaný účinok.  

Doporučená teplota plniaceho média je 15 až 30°C. Je nutné dodržať stupeň plnenia a uzatváraciu silu. Náplne, 
ktoré za určitej teploty uvoľňujú plyny a môžu tak spôsobiť pretlak vo výrobku, je nutné zabezpečiť špeciálnym 
uzáverom pre odvod plynu. 

Pri neporušenom balení garantujeme čistotu výrobkov, vhodných k priamemu plneniu potravinárskymi produktmi. 

 

Čistenie kanistrov a nádob v potravinárskom režime : 

Najprv zbavte kanister/nádobu hrubých nečistôt pomocou tlaku vody. Následne vymyte teplou vodou s bežne 
predávaným saponátom (napr.: Jar), nakoniec kanister/nádobu vypláchnite teplou vodou pre zbavenie os stôp od 
saponátu. Maximálna doporučená teplota pre čistenie kanistrov/nádob je 70°C. 
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Výrobky tzv. bežné  - sú výrobky určené pre kvapaliny a sypké látky, bez zvláštnych požiadaviek na balenie. 
Výrobok KOSH-50 (barel širokohrdlý o objeme 50L) s čiernym uzáverom a tesniacou vložkou j určený pre balenie 
sypkých látok (pre kvapaliny nie je dostatočná tesnosť cez uzáver). 

 Výrobky určené pre styk s potravinami  (na http://jpplast.eu/download/ v dokumente „Prohlášení o shodě „ 
sú uvedené farebné varianty výrobkov, ktoré majú atest pre styk s potravinami) – spĺňajú požiadavky 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1935/2004/EC o materiáloch a predmetoch určených pre styk 
s potravinami a Nariadenie komisie (EU) 10/2011 o materiáloch a predmetoch z plastov určených pre styk 
s potravinami v znení neskorších predpisov.  

Výrobok KOSH-50 (barel širokohrdlý o objeme 50L) s čiernym uzáverom a tesniacou vložkou je určený pre balenie 
sypkých látok (pre kvapaliny nie je dostatočná tesnosť cez uzáver). 

 Výrobky určené prebalenie a prepravu nebezpečného tovaru – majú certifikát a povolenie k označeniu UN kódom. 
Toto označenie udáva, že výrobok vyhovuje úspešne vyskúšanému konštrukčnému typu a spĺňa požiadavky 
medzinárodných prepravných predpisov pre nebezpečné látky podľa ADR, RID, IATA DGR, IMDG CODE, RTDG. 
Certifikát poskytneme zákazníkom na požiadanie. 

o Dovolená doba používania plastových fliaš, sudov a kanistrov pre prepravu nebezpečných látok je 5 rokov od 
dátumu ich výroby, s výnimkou kratšej doby používania stanovenej z dôvodov druhu prepravovanej látky (ADR 
4.1.1.15). 

o Výrobky KP-5UN, KPHM-10UN, KPHM-20UN, KPHM-KOMBI UN sú určené na prepravu rezervných 
pohonných hmôt (nie sú určené na ich skladovanie). 

o Výrobky KOSH-20UN a KOSH-50UN sú schválené pre prepravu nebezpečných sypkých látok (pre 
nebezpečné kvapaliny nie je dostatočná tesnosť cez uzáver). 

o Horľavé kvapaliny – prepravované v opakovane plniteľných nádobách naplnených súkromnými osobami alebo 
pre tieto súkromné osoby, nesmú prekročiť celkové množstvo 60 litrov na nádobu a 240 litrov na jednu 
dopravnú jednotku (ADR bod 1.1.3.1.). Pri plnení kanistrov horľavou kvapalinou je nutné vykonať opatrenia 
k zamedzeniu vzniku statickej elektriny. 

o Pohonné hmoty – v prenosných nádobách smie byť prepravovaných najviac 60 litrov na jednu dopravnú 
jednotku / toto obmedzenie sa nevzťahuje na vozidlá zásahových služieb (ADR bod 1.1.3.3.). 

 Pre vydanie Prehlásenia o splnení podmienok uvedenia obalu na trh poskytneme na žiadosť zákazníka všetky 
dostupné podklady. 

 

 

 

Vypracoval : Fabianová Monika     Schválil : Ing. Letavayová M.   

Manažér kvality výroby a systému      Obchodný riaditeľ 

V Prievidzi dňa : 19.5.2014      V Prievidzi dňa : 19.5.2014 
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