Comandă de spălare

Română

Date client

Date cisterna

Referinte

Nume client

Nume sofer

Nr. ref. client

Adresa

Nr. cap tractor

CMR / nr. ref

Oras

Nr. cisterna

Data

Tara

Nr. platfoma

Ora sosirii

Nume client

Termen de plata

In cazul in care difera de firma de transport

Date despre produs

Masuri de siguranta

Chimicale

Solid
Lichid

Alimentare
Furaje

Cisterna sub presiune
Azot in cisterna

Solid, fara presiune

Produsul anterior
Compartiment Marime
1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

m3

Rest produs

kg/l

Denumire produs

Nr. UN

Nr. guri incarcare

Ultimul produs transportat ce se va mentiona pe documentul de spalare
1
2
3

Proceduri de spalare
E35
P30

(Aer cald) Uscare

Curăţare pompe

E90

Sigilare

E66

Curăţare filtre

F62

Măsurare ATP

P26

Procedură kosher

T90

Verificare în vid

Procedura halal

E95 Spalare exterioara

W01

Produs rezidual

P15

Curăţare CIP

E60 Curăţare conducte aer

P01

Spălare cu apă rece

E40

Curăţare conductă
verticală

E65

Dezinfectie

E50

Curăţare furtune

E51

Curăţare compartiment
furtune

E55

Curăţare accesorii

P50 Dezinfectie cu chimicale,
C80 dezinfectant
P51

Dezinfecţie cu abur

Detergenti solicitati

buc

buc

Alte solicitari

Semnatarul acestei comenzi confirma completarea in conformitate cu situatia reala si a luat la cunostinta regulamentul intern privind masurile de
siguranta si securitate. Emiterea Documentul European de Spalare si, daca e cazul, sigilarea dupa spalare, constituie doar confirmarea ca
recipientul este curatat de catre statia de spalare conform comenzii de spalare si conform definiţiei de “curat” stabilita de EFTCO. Semnatarul
comenzii trebuie sa verifice, in numele firmei de transport, calitatea spalarii, si daca e cazul sigilarea recipientului inainte de parasirea statiei de
spalare. Toate procedurile aplicate conform comenzii de spălare se supun Conditiilor Generale stabilite de ASCR (organizatie non-profit), daca nu
este altfel mentionat in Conditiile Generale ale staţiei de spălare. Aceste Conditii Generale sunt disponibile la cerere, la biroul de primire al staţiei
de spălare. Completarea si semnarea comenzii de spalare implica cunoasterea si acceptarea Conditiilor Generale mentionate mai sus, fara nici o
derogare din partea transportatorului.
Semnatarul a citit si inteles regulamentul de ordine interna al statie de spălare si il va aplica in mod corespunzator.

Nr. ECD emis

Se va completa de catre statia de spălare dupa
emitere

Semnatura soferului

