KLASIFIKACE KVALITY EPAL

SMĚNNÉ PODMÍNKY EPAL

Klasifikace kvality EPAL poskytuje nezávazná doporučení a slouží k optimalizaci použití a výměny europalet EPAL. Používá se pouze v
případě vzájemné dohody mezi zúčastněnými společnostmi (výměna, nákup nebo dodání europalet EPAL). V takovém případě Klasifikace
kvality EPAL doplňuje Směnné podmínky EPAL a nabízí možnost dohody o dodání nebo výměně europalet EPAL konkrétní kategorie.
Pokud nedojde k dohodě o použití Klasifikace kvality EPAL, platí pouze Směnné podmínky EPAL (neomezená směnitelnost nových a
použitých europalet EPAL kategorie A, B a C).

Podmínky pro směnu europalet EPAL jsou závazné.
Europalety EPAL jsou směnitelné, pokud nedošlo k jejich závažnému poškození nebo vadám, které vedou ke ztrátě
použitelnosti. Poškození nebo vady, které vedou ke ztrátě použitelnosti, rovněž vedou ke ztrátě směnitelnosti.
Směnné podmínky EPAL mohou být doplněny o Klasifikaci kvality EPAL, přičemž společnosti podílející se na výměně,
nákupu nebo dodávce europalet EPAL se vzájemně dohodnou na používání Klasifikace kvality EPAL, jakož i na výměně
nebo dodávce europalet EPAL určité kategorie.

Podmínky pro směnu europalet EPAL

Doporučení pro použití a výměnu europalet EPAL

VHODNOST MCH*

NOVÉ
Vlastnosti:
- ISPM 15 / IPPC
- komorově sušené
- 800 x 1,200 x 144 mm
- garantovaná jmenovitá
nosnost: 1500 kg
- max. 22% zbytkové
vlhkosti

Hrubý ořez, důsledné a opakující se umístění hřebíků.

Označení EPAL na všech čtyřech rohových špalcích.

Bez známek používání, světlé dřevo.

Všechny spodní desky jsou zkosené na obou stranách.

TYPICKÉ POŠKOZENÍ A VADY, KTERÉ MAJÍ ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU SMĚNITELNOSTI A POUŽITELNOSTI:

Chybí část desky nebo celá deska.
Označení IPPC,
číslo licence-rok-měsíc, kontrolní sponka.

Všechny čtyři rohy palety jsou zkosené v úhlu 45°.

*MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH “
Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech“

VHODNOST MCH*

KATEGORIE A
Vlastnosti:
- paleta již byla použita
- převážně světlé barvy
- POZNÁMKA: Světlá barva
sama o sobě není zárukou
konkrétní kategorie kvality.
Vždy je nutné zkontrolovat
také kritéria pro ostatní
kategorie.
- povrchová vlhkost
způsobená použitím /
prostředím je přípustná

Žádná adheziva, např. lepenka, fólie, pásky, etikety.
Určité zbytky jsou přípustné.

Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí
být čitelné.

Známky použití. Bez znečištění nebo kontaminace,
která by se dala přenést na náklad.

Dřevo smí být částečně naštípnuté.

Kritéria kontroly: žádné pootočené špalky, vhodné pro
zdvižný vozík, pevně připevněné nohy.

Může být opravená. Opravárenský hřebík
jako důkaz licenční opravy.

*MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH “
Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech“

VHODNOST MCH*

KATEGORIE B
Vlastnosti:
- paleta již byla použita
- převážně tmavé barvy
- povrchová vlhkost
způsobená použitím /
prostředím je přípustná

Deska je zlomená nebo naštípnutá tak,
že je vidět více než jeden dřík hřebíku.

Žádná adheziva, např. lepenka, fólie, pásky, etikety.
Určité zbytky jsou přípustné.

Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí
být čitelné.

Známky použití. Bez znečištění nebo kontaminace,
která by se dala přenést na náklad.

Dřevo smí být částečně naštípnuté.

Kritéria kontroly: žádné pootočené špalky, vhodné pro
zdvižný vozík, pevně připevněné nohy.

Může být opravená. Opravárenský hřebík
jako důkaz licenční opravy.

Deska je zlomená příčně nebo pod úhlem.

*MCH = vhodné pro strojové použití, s dopravní technikou a paletovými regály v souladu s doporučením GS1 DACH “
Nastavení pro monitorování v automatických dopravních a skladových systémech“

Chybí špalek, nebo je naštípnutý tak,
že je vidět více než jeden dřík hřebíku.

KATEGORIE C
Vlastnosti:
- paleta již byla použita
- převážně tmavé barvy
- povrchová vlhkost
způsobená použitím /
prostředím je přípustná

Adheziva, např. lepenka, fólie, pásky a etikety
jsou povolené. Po jejich odstranění je možná
vyšší klasifikace.

Alespoň jedno označení EPAL na každé straně musí
být čitelné.

Známky intenzivního použití. Bez znečištění nebo
kontaminace, která by se dala přenést na náklad.

Dřevo smí být naštípnuté.

Mírně pootočené špalky
(výčnělek ≤ 1 cm).

Může být opravená. Opravárenský hřebík
jako důkaz licenční opravy.

Špalek je pootočený a vyčnívá více
než 1 cm za vnější okraj palety.

POZNÁMKA: M
 ax. jeden viditelný dřík hřebíku na jednotlivý díl, celkem max. dva dříky hřebíku na paletu.
Špičky hřebíku nesmějí být viditelné ani odkryté.

NEVHODNÉ K POUŽITÍ

Palety vykazující tyto chyby se bez opravy nesmí použít v otevřeném paletovém poolu.

Podle Směnných podmínek EPAL nejsou europalety EPAL směnitelné,
pokud poškození nebo vady vedou ke ztrátě použitelnosti.
Typické poškození a vady, které vedou ke ztrátě použitelnosti,
jsou znázorněny zde a ve Směnných podmínkách EPAL.

Chybějící komponent

Nepřijatelný komponent, který neodpovídá Technickým předpisům, např.
nemá dostatečnou velikost, je shnilý
nebo slabý.

Zlomená příčná deska,
částečně nebo úplně
zlomená deska

Pootočený špalek - vyčnívá
> přibližně 1 cm

Viditelné špičky hřebíků nebo
více než dva dříky hřebíku na
paletu

Znečištění nebo kontaminace, která se
dá přenést na náklad, např. barva, olej,
zápach, plíseň, vlhké skvrny apod.

Oprava neodpovídá
specifikacím

Bez čitelných označení EPAL

Na jedné podélné straně chybí označení
EPAL na obou rohových špalcích.

Obnovení směnitelnosti
Pro obnovení směnitelnosti musí být poškozené europalety EPAL
opraveny opravárenskou společností s licencí EPAL.

NEVYTŘÍDĚNÉ

Směs palet všech druhů, které účastníci trhu směňují jedna ku jedné. Směnní/smluvní partneři sjednávají kritéria a povolený mix individuálně.
www.epal.eu
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Další kritéria ztráty směnitelnosti:

Obnovení směnitelnosti

Již není zaručena nosnost (např. shnilá nebo ztrouchnivělá prkna, velké zlomy nebo rozštěpy).
Některé komponenty jsou zjevně nepřípustné (např. prkna jsou příliš tenká, špalky příliš úzké).
Několik špalků vykazuje velké zlomy nebo rozštěpy.
Silné znečištění palety může vést ke kontaminaci nákladu.

Pro obnovení směnitelnosti musí být poškozené europalety EPAL opravené
opravárenskou společností s licencí EPAL. Seznam společností s licencí EPAL
je dostupný na webových stránkách EPAL (www.epal.eu | licensee search).

www.epal.eu

