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Roundup® + is een geregistreerd handelsmerk van Bayer - Crop Science.

Kenmerken en voordelen van deze verpakking
Rode dop
225 mm

	640 Liter container voorzien van
metalen frame op plastic pallet
● Rode dop 225 mm
● Doorzichtig voor eenvoudige volumebepaling
● Gemakkelijk te verplaatsen dankzij pallet
● 2 zijplaten voor labels (w.o. Schützticket form.)
● Veilig voor transport (UN keuring)
● Uit voorraad leverbaar
● Inname lege containers
●

Plaats voor
Schütz-ticket
retourformulier

Aftappunt
onder
Metalen
frame
Plastic pallet

2 Zijplaten voor labels

UN-nummer

Drukbestendigheid

Gecertificeerd voor transport door het Belgisch Verpakkingsinstituut
(BVI) op grond van internationale normen en wereldwijd geldig. UN =
United Nations (Verenigde Naties).

Met intacte afdichting kan de 640 liter-tank een inwendige druk van
1 bar / 14,5 psi weerstaan gedurende 30 minuten. Dit betekent dat
de tank bij normaal gebruik zonder problemen in de zon kan staan.

31 HA1/Y/0517/D/BAM0382-Schütz1/2739/1335/692l/48kg/100kPa

Gewicht tank
59 kilogram (zonder sluitmiddelen en toebehoren)

									
							

De testdruk
 e relatieve
D
dichtheid van
het product waarvoor die getest is
Interne code

Leverancier
Land
Jaar van productie
verpakkingsgroep II
‘afneembaar deksel’
type materiaal
type tank

Restanten in 640 liter-tank
Tank 640 liter Roundup® +
Totale hoeveelheid glyfosaat (zuur)
Verwijdering actieve stof (na lediging)
Na 3e spoeling, verwijdering actieve stof

TRANSP
OR
VEILIG T

230,4 kg
99,9%
>99,999%

Een tank wordt schoon beschouwd als 99,99% van de actieve inhoud verwijderd is.

Stuklijst voor verpakkingsmaterialen
voor een pallet met 640 liter-tank

Resultaat valproef

Stuklijst

Aantal

Gewicht/stuk

Met de originele afdichting en de originele dop intact moet de verpakking bestand zijn tegen een val van 120 cm zonder dat daarna
lekkage optreedt. Deze valproef is uitgevoerd onder omstandigheden
die de Verenigde Naties voor een dergelijke proef vereisen.

Tank

1 stuk

59 kg

Schroefdop

1 stuk

299 g

Label

2 stuks

10 g

Drukvastheid
De containers zijn ontworpen om 1 op 1 gestapeld te kunnen worden,
waarbij de hoeken in elkaar nesten. Stapelen is toegelaten tot een
gewicht van 1050kg. Laboratoriumtest met gevulde tank onder standaard laboratoriumomstandigheden

Administratie SCHÜTZ-retourtickets algemeen:
tel: +31 (0)168 33 46 32 en fax: +31 (0)168 33 46 33

Wikkelfolie

850 g

Topfolie

220 g

Streepjescode label

1 stuk

3g

T. 0800 023 41 65

www.roundup.nl

