Rengöringsbeställning

Svenska

Företags Information

Tank information

References

Företags namn

Chaufförs namn

Kund ref.nr.

Adress

Internnummer

CMR / ref.nr.

Postadress / Postnummer

Container Nr

Datum

Land

Registrerinsnummer

Ankomsttid

Kundnamn

Betalningsvillkor

om annan än transportör

Produit

Säkerhetsinformation

Kemikalie
Livsmedel
Djurfoder

Bulk
Flytande

Tryck i tank
Nitrogen in tank

Tom utan tryck

Föregående produkt
Fack storlek

Storlek

1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

m3

Restprodukt

kg/l

Produkt namn/beskrivning

UN nr.

Ingen manlucka

Föregående produkter som skall skrivas på intyget
1
2
3

Rengöringsprocess
W01

Restprodukt

P15

Cipdisk

E60

Rengöring av
tryckluftsrör

E35
P30

(Hot air) Drying

P01

Kallvattencykel

E40

Topplossningsrör

E65

Rengöring av pump/ar

E90

Plombering

Hetvattencykel

E50 Rengöring av slang/-ar

E66

Rengöring av filter

F62

ATPmätning

Kemisk desinfisering

E51

P26

Kosher-procedur

T90

Vakuumprovning

Halal procedure

E95

Utvändig tvätt

P50
C80

P51 Desinficering

med ånga

Önskat rengöringsmedel

pcs

Rengöring av slangtub/er

E55 Rengöring av tillbehör

pcs

Andra önskemål

Undertecknad bekräftar att denna rengöringsbeställning har ifyllts sanningsenligt och att rengöringen genomförts enligt lokala regelverk och
säkerhetsföreskrifter samt HACCPs regler. Det skapade ECD dokumentet och , vid tillämpliga fall, dess plombering, utgör bara en bekräftelse för
mottagaren att diskstationen bekräftat att tanken kan klassifiseras som rengjord enligt EFTCO´s definitioner av en ren tank. Undertecknad måste , i
egenskap av transportör, inspektera dess kvalitet och , om tillämpligt, plombera tanken innan diskstationen lämnas. Allt arbete som genomförts i
denna rengöringsorder har skett i enlighet med generella regler för tankrengöring satta av EFTCO om inget annat nämnts i de regler som finns
lokalt. Om lokala regler och procedurer finns skall dessa kunna fås vid förfrågan. Genom att på ett komplett sätt fylla i och signera detta dokument
bekräftar undertecknad att man tagit del av ovanstående villkor och godkännt dessa, utan några begränsningar av transportören. Undertecknad har
läst och förstått den lokala diskstationens säkerhetsregler och procedurer och kommer att handla i enlighet med dessa.
Undertecknad har läst och förtått den lokala diskstationens säkerhetsregler och procedurer och kommer att handla i enlighet med dessa

Gällande ECD nummer
Kompletteras av diskstationen efter disk

Signatur chaufför

