GHID DE AMBALARE
A MARFURILOR

Making the difference
AMBALAREA MĂRFURILOR

Materiale folosite pentru ambalare:
1. Folia cu bule de aer
2. Folia PEE / stretch

Fig. 1

3. Cartonul ondulat
4. Colțare de carton

Fig. 2

Poziționarea pe palet.

Fig. 4

Fig. 3
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Metode de ambalare:
Ambalare colectivă
Ambalare individuală
Procesul de înfoliere

Recomandări pentru ambalare:
• dimensiunea ambalajului trebuie să fie în funcţie de conţinutul acestuia.
• folosiți întotdeauna materiale de înaltă calitate, cutii din carton ondulat cu învelişul
extern de bună calitate.
• pentru articole valoroase, produse fragile sau predispuse la deteriorări este obligatoriu să
folosiți materiale izolante, curele sau chingi.
• folosiți banda adezivă rezistentă, cu inscripția "FRAGIL" vizibil, afișată pe toate fețele
cutiilor pentru a semnaliza fragilitatea conținutului.
• dispuneți bunurile fragile în centrul pachetului, astfel încât să nu atingă marginile.
• verificați ambalarea și sigilarea solidă a lichidelor și depozitarea în recipiente etanşe,
ambalate în materiale izolante uşoare, rezistente şi etanşeizate cu o pungă de plastic.
• sigilați cu bandă adezivă ambalajele pentru substanţele semilichide, unsuroase sau cu
miros puternic.
Aranjarea mărfurilor pe palet
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• asigurați-vă că acestea nu curg și sunt perfect etanș sigilate.
• folosiți eticheta „săgeată în sus” pentru materialele care nu sunt solide, pentru a se indica
poziția de transport recomandată.
• folosiți tuburi rezistente de plastic sau carton pentru produsele lungi, care se pot rupe.
• protejați discurile cu date, casetele audio şi video ambalându-le pe fiecare în material
izolant moale sau cu folie antistatică.
• atunci când se expediază obiecte ascuţite precum cuţite, foarfece, scule sau piese cu
margini tăioase, asiguraţi-vă că se acoperă complet muchiile şi vârfurile.
• folosiți întotdeauna separatoarele din carton atunci când se trimit materiale plate, fragile
precum discurile de vinil, farfurii, plăci gresie, marmură, etc).
• pentru sigilarea paleților ulilizați bandă adezivă personalizată cu numele companiei
expeditoare.
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Se mai recomandă:
• folosirea cutiilor de carton pentru o mai bună stabilitate a mărfurilor pe palet.
• folosirea paleților pentru produsele voluminoase și grele (ex. motoare, cutii de viteze pentru
automobile, utilaje, articole electrocasnice mari).
• folosirea benzilor adezive rezistente la închidere.

Ambalare pe tipuri de mărfuri:
1. Mărfuri lichide
Poziționare

Ancorare

Fig. 1

Fig. 2

capac de lemn , chingi

Separator carton
Fig. 3
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2. Mărfuri în saci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(O) Un distanţier de carton între palet şi rândul de saci de jos pentru a împiedica deformarea prin
plăci şi găurirea cu furcile stivuitorului a sacilor.
(O) Carton gros, înfăşurat în jurul paletului din vârful bazei, pentru a asigura extra protecţie
împotriva loviturilor
(O) Sacii nu trebuie să depăşească marginile paletului
(O) Paletul trebuie să fie complet şi strâns împachetat în vid
(O) Etichetă Pall-Ex România pe faţa şi spatele paletului
(O) Sacii trebuie să fie ‘Stivuiţi sub formă de Cărămidă întrețesuți în straturi pentru a asigura
stabilitatea
(R) Pe ‘paleţii mai înalţi’, distanţiere de carton între straturi la fiecare jumătate de metru asigură
extra stabilitate
(R) Un strat de carton deasupra paletului oferă extra protecţie în cazul suprapozarii
CODURI: O= OBLIGATORIU R= ÎMPACHETARE SUPLIMENTARĂ RECOMANDATĂ

3. Mărfuri ambalate în găleți
• Între rândurile de găleți se amplasează separator de
carton.
• Se folosește de preferat folie termică.
• Dacă nu se folosește folie termică este obligatoriu
folosirea chingilor.
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3. Utilaje

Bunurilor de tip: utilaje/ motoare/ mașini/ vitrine/ vase de expansiune/ boilere și alte astfel de
echipamente, pentru a asigura transportul în condiții de siguranță prin Rețea este necesar:
• Să nu conțină lichide;
• Să se utilizeze, atunci când este posibil cutii/ cadre de lemn;
• Să fie fixat utilajul în cadrul de lemn în cel puțin patru puncte de ancorare;
• Să fie fixate dispozitivele de asigurare de componentele stabile ale utilajului;
• Să fie umplut ambalajul cu polistiren pentru o cât mai bună protecție a acestuia;
• Să fie utilizate însemnele <FRAGIL>, dispuse în locuri vizibile pe ambalajul exterior;
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