Vaskebestilling

Norsk

Firma informasjon

Tank informasjon

Referanser

Firma Navn

Navn sjåfør

Kunde referanse

Adresse

Bil Nummer

CMR / ref.nr.

By

Kontainer nummer

Dato

Land

Henger nummer

Ankomst tidspunkt

Kundenavn

Betalingsbetingelser

If other than trucking company

Produkt informasjon

Safety Information

Kjemikalie

Fast

Matvare

Tank under trykk

Flytende

Feed

Nitrogen i tanken

Fast/ Ikke trykk

Forrige produkt
Rom

Størrelse

1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

m3

Restprodukt

kg/l

Produktnavn/Beskrivelse

UN nr.

ant Luker

Foregående produkter som skal nevnes på sertifikatet
1
2
3

Vaskeprosedyre
W01

Restprodukt

P15

CIP- rengjøring

P01

Vask kaldtvann

E40

Stigerør ( toppluftrør )

Desinfisering

E50 Rengjøring av slange(r)

Kjemikalie destruksjon

Rengjøring av
E51
slangekasser

P50
C80

P51 Desinfisering med damp

E55

Forespurt vaskemiddel

Rengjøring av utstyr

Rengjøring av
trykkluftrør
Rengjøring av
E65
pumpe(r)
E66 Rengjøring av filter(e)

E35
P30

(Varmluft)Tørking

E90

Plombering

F62

ATP-måling

Kosher prosedyre

T90

Vakuumtest

Halal prosedyre

E95

Utvendig vask

E60

pcs

P26

pcs

Andre ønsker

Undertegnede bekrefter at denne vaskebestillingen er fylt ut ihht. faktiske forhold og er kjent med de lokale reglene for sikkerhet og HACCP. Det
produserte European Cleaning Document (ECD), og eventuelle påsatte plomber bekrefter kun at enheten er vasket av denne vaskehallen etter
denne vaskebestillingen, og er vasket etter EFTCO`s definisjon av "ren". Undertegnende må kontrollere, i transportørens navn, kvaliteten på
vasken, og hvis aktuellt, sjekke og påsette plombene før avreise. Alle utførte aktiviteter som er et resultat av denne vaskebestillingen er "agreed
under the EFTCO general conditions for cleaning tanks ", med mindre annet er nevnt i denne vaskehallens generelle vilkår. Disse vilkårene er
tilgjengelige på forespørsel. Ferdigstillelse og undertegnelse av dette dokument impliserer kjennskap og aksept for de overstående generelle
vilkårene, uten noen restriksjoner fra transportøren.
Endertegnede har lest og forstått denne vaskehallens sikkerhetsregler og prosedyrer og vil følge opp disse.

Påfølgende ECD-nummer
Ferdigstilles av vaskehallen etter rengjøring

Signatur sjåfør

