PODMÍNKY ODBĚRU POUŽITÝCH IBC KONTEJNERŮ

Cílem tohoto letáku je názorná ukázka,
za jakých podmínek jsou použité IBC
kontejnery odebírány.

Sběr použitých kontejnerů...

..aby mohly být po
rekondici vráceny do
oběhu

Stav kontejnerů při sběru
Při sběru použitých IBC kontejnerů se nejedná o sběr odpadu, nýbrž o jejich repasování a
vrácení do oběhu. Šetří se tím tak životní prostředí. Podmínkou proto je, že kontejnery
musejí být v natolik dobrém stavu, aby jejich repasi bylo možno provést - viz níže.

Paleta

NE !!!

NE !!!

Poškozená paleta je
důvodem k neodebrání
použitého kontejneru.

NE !!!
ANO !!!
ANO !!!

Kovová klec

NE !!!

NE !!!

Poškozená a silně
znečištěná kovová klec je
důvodem k neodebrání
použitého kontejneru.

NE !!!

Klec IBC kontejneru musí být čistá,
nepoškozená (nezohýbaná,
nezdeformovaná, neporušená ve
spojích) a kompletní.

ANO !!!

Plastová nádoba a kohout

NE !!!

NE !!!
Silně znečištěná nádoba
a kohout jsou důvodem
pro neodebrání
použitého kontejneru

NE !!!

Na povrchu nádoby a kohoutu se nesmí
nacházet zbytky původních náplní kontejneru.
Kohout musí být uzavřen nesmí vykazovat
známky netěsnosti.

ANO !!!

Vnitřek plastové nádoby

NE !!!

NE !!!

V nádobě kontejneru se nesmí nacházet zbytky náplně

NE !!!

NE !!!

V nádobě použitého IBC kontejneru se nesmí nacházet více jak 5 kg původní náplně!!!
Náplň musí odesilatel deklarovat buď produktovým (bezpečnostním) listem nebo musí
být uvedena na nálepce na informační tabuli IBC kontejneru.

Bude-li odesílatelem dodán použitý IBC kontejner, který výše uvedeným
požadavkům nebude vyhovovat, zajistí OBAL CENTRUM s.r.o. jeho likvidaci
na náklady odesílatele. Likvidace celého jednoho kontejneru (v daném
případě deklarovaném jako nebezpečný odpad) bude odesílateli účtována
částkou 1.200,- Kč/kontejner a likvidace zbytků v nádobě částkou
55,- Kč/kg. Ceny jsou bez DPH.

OBAL CENTRUM s.r.o., Veská 35, 533 04 Sezemice
tel.: 466 971 391 - fax: 466 970 121 - e-mail: info@obal-centrum.com - www.obal-centrum.com

