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Chemiczny

Stały

Spożywczy

Zbiornik pod ciśnieniem

Płynny

Pasza

Azot w zbiorniku

Stały, bez ciśnienia

Poprzedni produkt
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Nazwa produktu / gatunek

nr. UN

Brak włazu

kg/l Pozostałość produktu w cysternie

Ostatni produkt należy podać na dokumencie mycia
1
2
3

Technologia mycia
W01

Osad

P15

Mycie układu CIP

E60

Mycie przewodów
powietrznych

E35
P30

(Gorące
powietrze)Suszenie

P01

Umycie zimną wodą

E40

Mycie rury wgłębnej

E65

Mycie pompy

E90

Założenie plomby

Dezynfekcja

E50

Mycie węży

E66

Mycie filtra

F62

Pomiar ATP

Sanityzacja chemiczna

E51 Mycie skrzynki na węże

T90

Próba próżniowa

P50
C80

Dezynfekcja przy użyciu
P51
pary

E55

szt

Mycie akcesoriów

Wymagania dot. środka myjącego

P26 Procedura Koszerna

szt

Procedura Halal
(muzułmańska)

E95 Mycie z zewnątrz

Inne wymagania

Niżej podpisany potwierdza, że to zlecenie mycia wypełnione jest zgodnie z prawdą a wypełniający posiadł wiedzę o lokalnych przepisach i zna
przepisy dotyczące zasad bezpieczeństwa i HAACP. Wystawiony dokument mycia (ECD) i, jeśli wymagane, założone plomby świadczą jedynie o
tym, że zbiornik został poddany procesom czyszcznia według tego zlecenia mycia i odpowiada definicji czystości EFTCO. Podpisany musi
sprawdzić, w imieniu przewoźnika jakość usługi mycia oraz, jeśli wymagane, zaplombować zbiornik przed wyjazdem z myjni. Wszystkie czynności
wykonane przez myjnię są zgodne z generalnymi warunkami dla mycia cystern Komisji Mycia Cystern (instytucja non-profit), chyba, że w warunkach
świadczenia usług myjni zapisane jest inaczej. Warunki te są łatwo dostępne poprzez prosty wniosek i dostępne na miejscu. Niżej podpisany,
wypełniając i podpisując to zlecenie mycia posiada wiedzę i akceptuje wszystkie powyższe generalne warunki, bez żadnych dodatkowych
zastrzeżeń ze strony przewoźnika.
Podpisany przeczytał i zrozumiał zasady bezpieczeństwa i procedury tej myjni cystern i będzie się ich ściśle przestrzegał.

Numer związanego ECD
Do wypełnienia przez myjnię po zakończeniu mycia

Podpis kierowcy

