Objednávka čistenia

Slovenský

Údaje objednávateľa

Informácie o vozidle

Ostatné údaje

Názov firmy

Meno vodiča

Číslo zákazníka

Adresa

Číslo ťahača

CMR / číslo objednávky

Mesto

Číslo cisterny

Dátum

Štát

Číslo kontajnera

Čas príchodu

Názov objednávateľa

Druh platby

/v prípade, že sa odlišuje od prepravnej
spoločnosti/

Informácie o produkte

Bezpečnostné informácie

Chemikália

Pevný

Potravina

Cisterna pod tlakom

Tekutý

Krmivo

Dusík v cisterne

Bez tlaku

Predchádzajúci produkt
Počet komôr

Objem
komôr

UN číslo

Názov produktu/krátky popis

1

m3

2

m3

3

m3

4

m3

5

m3

6

m3

7

m3

8

m3

9

m3

10

m3

Číslo otvoru
komory

kg/l Pozostatky produktu

Predchádzajúci produkt musí byť uvedený na dokumente o čistení (ECD)
1
2
3

Čistiaci proces
Čistenie CIP

W01

Pozostatky produktu

P15

P01

Umývanie studenou
vodou

E40 Čistenie stúpacej trubky

Dezinfekcia

E50

P50
Dezinfekcia chemikáliami
C80
P51

Dezinfekcia naparením

Čistenie hadíc

Čistenie púzdier na
E51
hadice
E55 Čistenie príslušenstva

Požiadavky umývarky

ks

ks

E60

Čistenie vzduchového
potrubia

E35
P30

Sušenie horúcim
vzduchom

E65

Čistenie čerpadla

E90

Plombovanie

E66

Čistenie filtra

F62

Meranie ATP

P26

Košér proces

T90

Vákuový test

Halal proces

E95 Vonkajšie umývanie

Ostatné požiadavky

Nižšie podpísaný potvrdzujem, že táto objednávka umývania je vyplnená podľa pravdivých skutočností a s ohľadom na miestne predpisy
zahŕňajúce bezpečnosť a HACCP pravidlá. Vystavený Európsky Dokument o čistení (ECD), predstavuje potvrdenie práve o tom, že zákazníkov
dopravný prostriedok je vyčistený príslušnou čistiacou stanicou podľa objednávky čistenia a toto čistenie spĺňa EFTCO definíciu "čistý". Nižšie
podpísaný je tiež povinný skontrolovať, a to v mene prepravcu/zákazníka, že je splnená kvalita čistenia a ak je to aplikovateľné aj zaplombovať
vozidlo pred jeho odchodom. Všetky uskutočnené činnosti vyplývajúce v súlade s touto objednávkou čistenia sú dohodnuté na základe EFTCO
Všeobecných podmienok pre čistenie nádrží (podľa nezávislej inštitúcie), v prípade ak nie je vo všeobecných podmienkach čistiace stanice
uvedené inak. Tieto podmienky sú k dispozícii k nahliadnutiu na požiadanie. Vyplnená a podpísaná objednávka čistenia predpokladá znalosť a
prijatie vyššie uvedených všeobecných podmienok, a to bez akéhokoľvek obmedzenia zo strany prepravcu/zákazníka.
Nižei podpísaný si prečítal a pochopil bezpečnostné pravidlá a postupy príslušnej čistiacej stanice a bude sa podľa nich riadiť.

Číslo ECD certifikátu
Na vyplnenie pre čistiacu stanicu po vyčistení

Podpis vodiča

