Kvalita / životní prostředí
Oblast: Výroba/překládka/SCM

Dokumenty č.: FB 00301
Bezpečnostní předpisy a předpisy pro čištění
prázdná překládka nákladní vozidlo

Počet stran: 1 z 1
Datum vydání: 01.04.2018
Rev. stav: 1
zhotovil :

M.Bäuerle

kontrola:

E.Zielbauer

Gebr.Dorfner
Dormineral
Asmanit-Dorfner
Asmanit-Austria
bene-fit system
ISG
Glassblend

uvolněno:

Bezpečnostní předpisy a předpisy pro čištění Gebrüder Dorfner
Pro plachtové, silo a sklápěcí nákladní vozidla a cisterny
Produkt:
Kaolin suspenze
Vozidlo:
Cisterna
Předpis o vyčištění:

Produkt:
Kaolin kalcinát volný
Vozidlo:
Silo nákladní vozidlo
Předpis o vyčištění:

Stand : 03.05.2018

Produkt:
Produkt:
Produkt:
Kaolin moučka volná
Kaolin granulát volný
Kaolin granulát volný
Vozidlo:
Vozidlo:
Vozidlo:
* zameten / vyčištěn pouze při před nakládceSilo
kaolin
nákladní vozidlo * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce
Silokaolin
nákladní vozidlo * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce
Sklápěcí
kaolin
nákladní vozidlo
Předpis o vyčištění:
Předpis o vyčištění:
Předpis o vyčištění:

Silo nádrž

Silo nádrž

Silo nádrž

Sklápěcí vana

Sklápěcí vana

Silo komora

Silo komora

Silo komora

Silo komora

Silo komora

Nádrž

Nádrž

Nádrž

Nádrž

Nádrž

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Připojení / čerpadlo / ventily

Připojení / čerpadlo / ventily

Připojení / čerpadlo / ventily

Připojení / čerpadlo / ventily

Připojení / čerpadlo / ventily

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí

Ložná plocha

Ložná plocha

Ložná plocha

Ložná plocha

Ložná plocha

Typ čištění:

Typ čištění:

Typ čištění:

Typ čištění:

Typ čištění:

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...…...
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...
Stříkaná vodní pára

…..Stříkací hlavice

….…..Stříkací hlavice

…..Stříkací hlavice

…..Stříkací hlavice

…..Stříkací hlavice

Sušení

Sušení

Sušení

Odstranit / větrat vodu

Odstranit / větrat vodu

Neutralizace

Neutralizace

Neutralizace

Neutralizace

Neutralizace

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

Produkt:
Křemenný písek LGF
Vozidlo:
Sklápěcí nákladní vozidlo
Předpis o vyčištění:

Produkt:
Křemenný písek LGF
Vozidlo:
Silo nákladní vozidlo
Předpis o vyčištění:

Produkt:
Produkt:
Produkt:
Křemenný písek FG
Křemenný písek FG
Křemenná moučka
Vozidlo:
Vozidlo:
Vozidlo:
Silo nákladní vozidlo * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce
Sklápěcí
píseknákladní vozidlo * zameten / vyčištěn pouze při před nakládce
Silo nákladní
písekvozidlo
Předpis o vyčištění:
Předpis o vyčištění:
Předpis o vyčištění:

Sklápěcí vana

Silo nádrž

Silo nádrž

Sklápěcí vana

Silo nádrž

Silo komora

Silo komora

Silo komora

Silo komora

Silo komora

Nádrž

Nádrž

Nádrž

Nádrž

Nádrž

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Kryt a těsnící kroužky uvnitř

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Potrubí a hadicová vedení

Připojení / čerpadlo / ventily

Připojení / čerpadlo / ventily

Připojení / čerpadlo / ventily

Připojení / čerpadlo / ventily

Luftleitungen

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí

Vzduchové potrubí

Ladefläche

Ložná plocha

Ložná plocha

Ložná plocha

Ložná plocha

Typ čištění:

Typ čištění:

Typ čištění:

Typ čištění:

Připojení / čerpadlo / ventily

Typ čištění:

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Studená voda oplachovaná

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……......
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……......
Stříkaná vodní pára

Horká voda - opláchovaná v ... stupních….Min:……...…...
Stříkaná vodní pára

…..Stříkací hlavice

…..Stříkací hlavice

…..Stříkací hlavice

…..Stříkací hlavice

…..Stříkací hlavice

Sušení

Sušení

Sušení

Sušení

Sušení

Neutralizace

Neutralizace

Neutralizace

Neutralizace

Neutralizace

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

zachyceno / zameteno

Produkt:
Zabalené zboží, pytle nebo velké pytle
kaolin a písek
Vozidlo:
Nákladní vozidla plachtová, sedlová, tažné přívěsy
Předpis o vyčištění:
Ložní plocha
zachyceno / zameteno

Konstrukce vozidla:
Nadstavby podle DIN EN 12642, min. kód L nebo lepší XL

Zabezpečení nákladu podle DIN- En
norem/ VDI 2700ff
vhodných kotevních kroužků nebo podobných zařízení kromě LaSi s popruhy
Certifikované protiskluzové rohože pro každou paletu řady, minimálně 0,8 cm silné
20 řemenů s modrým štítkem, 2 500 daN pro každou řadu palet
20 napínacích ramen s dlouhou pákou, předpětí 500 daN
30 úhel ochrany hran (plastový dutý profil BDG-Z, dlouhý minimálně 1 m, který chrání kontejnery během upevňování

Silo vozidla musí být vždy řádně vypláchnutá, mimo případ, kdy je předešlý produkt stejný jako ten, který se znovu plní
Sklápěcí vozidla musí být vždy řádně vypláchnutá, mimo případ, kdy je předešlý produkt stejný jako ten, který se znovu plní

