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UN-Verpakkingen, absorbtiemateriaal en etiketten

Vermiculite

4GV Isothermal Boxes
UN-Dozen

: Gevaarlijke stoffen moeten in een goede, sterke en beschermende verpakking zitten. Deze verpakking moet UN gekeurd zijn.
De keuring gebeurt volgens de door de UN (United Nations) opgestelde keuringsnorm.
Elke verpakking moet zijn voorzien van een opgedrukt UN Keurmerk. Het programma voor verzenden van gevaarlijke goederen is
door de BFSV in Hamburg en TNO met goed gevolg op uitvoering beproefd en voor alle internationale transportmiddelen
toegestaan, volgens: IMDG + GGVS/RM 001, IATA - DRG, RID + GGVE en ADR + GGVS.
Isothermal Boxes :Isothermal Boxes voor het vervoer van gevaarlijke goederen bij gecontroleerde temperatuur. Met polystyreen binnenverpakking.
4GV UN-dozen te leveren in
14 afmetingen.
4GV Isotherminal fibreboard Boxes in
3 afmetingen.
4G UN-dozen te leveren in
20 afmetingen.
UN-Kisten

:No Nail ® spijkerloze kisten zijn geschikt voor alle klassen X, Y, Z (1 tot 9, behalve 7) met inachtneming van de

internationale reglementen. Geschikt om elk type van verpakking te bevatten (glazen en plastic flessen en metalen
blikken) Binnenverpakking extra beschermen met absorptiemateriaal en een plastic zak. Plat geleverde kist =
minder opslagvolume en lagere transportkosten.
UN Kisten leveren in 7 afmetingen.
Gevaren stickers :ADR en IMO zelfklevende etiketten voldoen aan de internationaal vastgestelde voorschriften. De gevarenetiketten

hebben een afmeting van 10 x 10 cm en zijn in papier uitgevoerd met een zeer sterke lijmlaag die op karton en
polyethelyleen zeer goed hecht. We hebben een ruime collectie ADR etiketten die waarschuwen voor het gevaar
van onder andere gevaarlijke stoffen, radioactief en gassen. ADR etiketten zijn direct uit voorraad te leveren (ook
leverbaar in PE kwaliteit).
ADR gevarenetiketten te leveren in 22 opdrukken, in bundels van 500 st.
IMO gevarenetiketten te leveren in 22 opdrukken, in bundels van 500 st.
Absorptie

:Vermiculite is uitermate geschikt om producten veilig te verzenden in combinatie met UN-verpakkingen en is bij

calamiteiten het middel om schade aan het milieu te voorkomen. Sorbent is bij Vermeij verkrijgbaar in verschillende
typen, waaronder rollen, vellen en vlokken. Sorbent werkt snel om verontreiniging te controleren en ongelukken te
voorkomen. Sorbent kan worden gebruikt om een groot aantal verschillende chemicaliën te absorberen en kan
gemakkelijk worden vernietigd door verbranding. Het absorbeert sterk: het kan tot 10 keer zijn eigen gewicht
absorberen doordat de polypropyleen vezels de vloeistoffen aantrekken.
Vermiculite te leveren in zakken van 100 liter
Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen dan plaatsvinden als wordt voldaan aan de etikettering, verpakking, voorschriften en eisen
die zijn opgenomen in de daarbij behorende UN-verdragen (voor lucht, zee, spoor en wegvervoer).

www.vermeij.nl

Voor al uw UN verpakkingen

4.000.000 dozen en meer dan 4.000 verpakkingsartikelen uit voorraad leverbaar
Deze aanbieding is vrijblijvend, prijzen, model, voorraad en kleurwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn excl. btw, af magazijn Vianen. Vanaf € 300,-- netto goederenbedrag
franco huis NL. Onder de € 300,-- netto goederenbedrag vrachtbijdrage € 15,--

