
 Revision No.

Issue Date: 

Created by:

Approved by:

Materiał:                        
Material:

Expanded Polypropelene

Kolor             

Colour

Kolor                 

Colour
n/d

Ilość warstw           

Amount of layers

Waga (g)               

Weight (g)
14,5 +/-10%

Waga (g)               

Weight (g)
n/d +/-10%

Ilość opakowań na 

warstwie                      
Amount packaging on layer

Długość (mm) 

Lenght (mm)
278 +/-2mm

Długość (mm) 

Lenght (mm)
n/d +/-2%

Waga (kg)               

Weight (kg)
5,2 +/-10%

Ilość opakowań na 

palecie                          
Amount packaging on pallet

12

Szerokość (mm) 

Width (mm)
266 +/-2mm

Szerokość (mm)            

Width (mm)
n/d +/-2%

Długość (mm) 

Lenght (mm)
780

Rodzaj palety                       

Pallet type

Głębokość (mm) 

Depth (mm)
36,5 +/-2mm

Absorpcja       

Absorbency (g)
n/d

Szerokość (mm)            

Width (mm)
290

Wysokość (mm) 

Height (mm)

Typ                              

Type
n/d

Wysokość (mm) 

Height (mm)
375

Objętość (m
3
)            

Volume (m
3
)

Carton

0,08

#N/D

LINPAC Packaging Production sp.z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej specyfikacji w dowolnym czasie.

LINPAC Packaging Production Sp.z o.o reserves the right to change these specifications at any time.

Klöckner Pentaplast

LINPAC Packaging Production Sp.z o.o.

Bukowice 39, 56-120 Brzeg Dolny, Poland

Direct: +48 713191230, Mobile: +48 609 330 936
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Rodzaj 

opakowania   

Material (outer):

1,58

Specyfikacja Produktu Klienta

1037121

INF HP 2BRN
Nazwa:                                    

Name:

27.05.2022

  Customer Product Specification D.Kviatsinska

Dawniej:                                   

Old number:
1037121

UWAGA: ZMIANA KODU PRODUKTU      ATTENTION: NEW ITEM CODE

Numer produktu:            
Product number:

E.Skrzypaczk

Ogólne instrukcje użycia i ostrzeżenia: General instructions for use and warnings:

Tacka / Tray Wkładka / Pad Opakowanie / Outer bag 

Średnia Ilość tacek 

(szt.)                  

Average amount 

(szt.)

HP INF

Paleta / Pallet

Kod EAN:                               
EAN code:

n/d

3

360

BRN/BRAZOWY

One Way

Grupa produktu:                                                   
Product group:

5900047148060

Skład:             

Material:

4

Tacki EPP mogą być stosowane do wszystkich nie akoholowych produktów spożywczych a w 

szczególności: 

EPP  trays are suitable for all non alcoholic type of food especially as listed below:

Opakowania przeznaczone są do jednorazowego użycia.

Mogą być używane w następujących warunkach:

*wysokie temperatury do 120C do 15minut w tym podgrzewanie w mikrofalówce

*długotrwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej lub niższej w tym napełnianie na gorąco

Czas kontaktu z żywnoscią wynika z jej przydatności do użycia. 

The packs can be used under the following conditions:

High temperature applications up to 120C for up 15 minutes including microwave applications 

where the contents do not exceed these conditions.Long term storage at room temperature and 

below, including hotfill conditions.

 Time of contact with food is predicted of it’s shell life.

1255

Objętość (m
3
) 

Volume (m
3
)

6. Słodycze, kanapki, tosty i podobne 6. Sweets, sandwich, toast and similar

Deklaracja zgodności do kontaktu z żywnością: The declaration of conformity for contact with food:

1. Owoce i warzywa 1. Fruits and vegetable 

2. Mięso : 2. Meat :

W/w produkt spełnia wymagania unijne i/lub krajowe dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Deklaracje zgodności są dostępne na 

życzenie klienta.

This product complies with EU and/or national legislation on materials and plastic products intended 

for contact with food. Declarations of Conformity are available on request.

Recykling Recycling Information:

Produkt lub jego składowe mogą być ponownie przetworzone jeśli zastouje się odpowiednie 

urządzenia lub spalanie z odzyskaniem energii

The packaging can be recovered where facilities exist for recycling or incineration with energy 

recovery.

7. Pure fat and oil ,food preserved in an oily medium

3. Ryba: świeża, chłodzona, solona, wędzona, owoce morza, muszle itp.. 3. Fish: fresh, refrigerated, salty, smoked, shellfish, mollusc, etc

4. Sery 4. Cheeses and typical cheeses

5. Płatki śniadaniawe, herbatniki, ciastka, ciasta, chleby, makarony

Produkt powinien być przechowany w oryginalnych opakowaniach w suchych i czystych 

magazynach.Warunki magazynowania powinny zapewniać prawidłową wentylację. Idealna 

temperatura przechowywania 5
o
C-30

o
C. Unikać bezpośredniego wystawiania na promienie 

słoneczne, gorące powierzchnie i wilgoć. 

The product should be stored in the original packaging in dry and clean warehouses. Storage space 

should be provided for proper ventilation. Perfect storage beetween 5
o
C-30

o
C. Avoid direct 

exposure to sunlight, excessive moisture and humidity. 

Ograniczenia w zastosowaniu określone są w deklaracji zgodności Restrictions in use are included in the Declaration of Conformity

Identyfikowalność: Tracebility:

W przypadku reklamacji proszę oderwać etykietę i odesłać ze wzorami wadliwych tacek. Brak danych 

produkcyjnych oraz wzorów utrudni lub uniemożliwi dochodzenia przyczyny niezgodności.

In the case of complaint, please tear off the label and return to the models defective trays. No 

production data and models make it difficult or impossible investigation the cause of non-

compliance.

      -  świeże, chłodzone, solone, wędzone;

8. Zupy, gorące jedzenie -
8. Soup, hot dishes 

Przechowywanie: Storage:

5. Cereal, biscuits, cakes and pies, bread, pasta

7. Czysty tłuszcz i olej, żywność przechowywana w substancjach oleistych 

      - fresh, refrigerated, salty, smoked;

      - przetworzone mięso (np: szynka, salami, etc.)       - processed meat (example: ham, salami, etc.)


