Rengöringsordre

Dansk

Firma Information

Tank information

Referencer

Firma navn

Chauffør navn

Kunde ref.nr.

Vejnavn

Intern Nr.

CMR / ref.nr.

By/postnr.

Container Nr

Dato

Land

Reg. nummer

Ankomsttid

Kundenavn

Betalingsbetingelser

hvis vognmand ikke er kunde

Produkt information

Sikkerhedsinfo

Kemikalie

Pulver

Levnedsmiddel

Tank under tryk

Flydende

Foder

Nitrogen i tank

Tom uden tryk

Forprodukt
Rum

Antal liter

1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

m3

Restprodukt

kg/l

Produkt navn / beskrivelse

UN nr.

Ingen mandehul

Yderligere forprodukter der skal noteres på rensedokument.
1
2
3

Renseprocedure
W01
P01

Affald

P15

Rensning af
trykluftledning

E35
P30

Varmlufttørring

E65

Rensning af pumpe

E90

Plombering

E66

Rensning af filter

F62

ATP Måling

P26

Kosher rengøring

T90

Vakuumtest

Halal rengøring

E95 Udvendig vask

Cip rengøring

E60

Koldtvands vask

E40

Rensning af dykrør

Desinficering

E50

Rensning af slanger

P50 Desinficering med
C80 kemikalier

Rensning af
E51
slangekasser

P51 Desinficering med damp

E55

Rensning af tilbehør

Rensestationens anmodninger.

stk

stk

Andre anmodninger.

Undertegnede bekræfter at denne rengørings ordre er udfyldt i henhold til tro og love og med hensyntagen til lokale sikkerheds samt HAACP regler.
Det udstedte "European Cleaning Document (ECD)" og evt. plombering er kun en bekræftelse på udført rengøring af rensestationen iht. til den
udfyldte rengøringsordre og bekræfter EFTCO's defination af "ren". Undertegnede skal i transportørens navn kontrollere kvaliteten af rengøringen
og hvis påkrævet montere plomber før afgang fra rensestationen. Alle udførte handlinger er aftalt i henhold til rengøringsordren og ifølge generelle
betingelser for rengøring af tanke (Commission Tank Cleaning) non-profit organisation, hvis ikke andet er nævnt i generelle betingelser for
rensestationen. Disse betingelser udleveres ved forespørgsel på kontoret. Udfyldelsen samt underskrift af rengøringsordren bekræfter kendskab
samt accept af ovennævnte generelle betingelser uden undtagelse for transportøren.
Undertegnede har læst og forstået rensestationens interne sikkerhedsregler samt procedure og vil overholde disse til fulde.

Udstedt ECD nummer
Skal udfyldes af rensestationen efter rensning.

Underskrift chauffør

