Tisztítási Megrendelés

Magyar

Céginformáció

Tartály információ

Hivatkozási számok

Megrendelő cég neve

Gépkocsivezető neve

Ügyfél megrendelésszáma

Címe

Rendszám

CMR száma

Városa

Konténer száma

Dátum

Országa

Tartály sorszáma

Megérkezés időpontja

Ügyfél neve

Fizetési feltételek

ha különbözik a szállító cégtől

Termékadatok

Biztonsági adatok

Vegyszerek

Szilárd

Élelmiszer

Tartály nyomás alatt

Folyékony

Állateledel

Nitrogénezett tartály

Szilárdanyag, tartály nincs
nyomás alatt

Előző termék
Tartálykamra

Méret

Termék neve / leírása

1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

m3

Maradékanyag

kg/l

UN szám Búvónyílások száma

Előző termék (az Európai Tisztítási Dokumentumon fel kell tüntetni)
1
2
3

Tisztítási folyamat
Légvezetékek
tisztítása

E35
P30

Szárítás
levegővel

E65

Szivattyú tisztítás

E90

Plombálás

E66

Szűrő tisztítás

F62

ATP teszt

Kóser mosás

T90

Vákuumpróba

Halal mosás

E95 Külső mosás

W01

Maradékanyag

P15

CIP tisztítás

E60

P01

Hideg vizes mosás

E40

Búvárcső tisztítása

Fertőtlenítés

E50

Tömlő tisztítás

P50
C80 Vegyszeres fertőtlenítés

E51

P51

E55

Gőzös fertőtlenítés

Tisztítószer igény(ek)

pcs

P26

Tömlőtartó tisztítás
Tartozékok tisztítása

pcs

(forró)

Egyéb igény(ek)

Az alulírott igazolja, hogy a Tisztítási megrendelés kitöltése az igazságnak megfelelő és hogy a helyi biztonsági és HACCP előírásokat megismerte.
Az elkészült Európai Tisztítási Dokumentum és ha van ilyen, a felhelyezett plomba csak azt igazolja, hogy a tartályt a tisztító állomás a Tisztítási
megrendelésnek megfelelően tisztította meg és az megfelel az EFTCO „tiszta” meghatározásának. Az alulírottnak kell ellenőriznie, a szállító
nevében a tisztítás, és ha van ilyen, a plomba minőségét távozása előtt. Minden, ennek a Tisztítási megrendelésnek megfelelően végrehajtott
tevékenység a EFTCO (a tisztító állomás neve) általános tisztítási feltételeinek felel meg, hacsak másképp nem egyeznek meg. Ezeket az irodában
kérésre kézhez kapja. A Tisztítási megrendelés kitöltése és aláírása a fent említett általános feltételek ismeretét és elfogadását jelenti, a szállító
vállalat bármely korlátozása nélkül.
Alulírott igazolja, hogy a tisztítóállomás biztonsági szabályzatát és eljárásrendjét elolvasta, megértette és azok szerint fog eljárni.

A kiadott ECD száma
A tisztítást követően a tisztító álllomás tölti ki

A sofőr aláírása

