
Промивання 
холодною водою 

E40 Занурювальна труба  E65 Мийка насосу E90 Пломбування 

Дезінфікувати E50 Мийка шлангів кіл E66 Мийка фільтру F62 Вимірювання АТФ  

Хімічна дезінфекція E51 Мийка відділень для 
шлангів 

 P26 Кошерна обробка T90 Вакуум-тест 

Дезинфекція парою E55 Мийка додаткового 
обладнання 

кіл  Халяльна обробка  E95Зовнішня мийка 

 

P30

 
 

Ukrainian Наказ про прибирання 
Реквізити Компанії Дані цистерни Посилання 

Назва Компанії Ім'я водія Номер Замовника 

Адреса Номер машини CMR / номер 

Місто Контейнер Дата 

Країна Державні номери Час прибуття 

Ім'я Замовника Умови оплати 
якщо відрізняється від перевізника 

Дані продукту Хімікалії Інформація щодо безпеки 

Твердий Харчовий Цистерна під тиском Твердий, без тиску 

Рідкий Кормовий Азот у цистерні 

Попередній продукт 

Відсік Розмір Ім'я продукту / опис UN номер Кількість юків 

1 m3    

2 m3    

3 m3    

4 m3    

5 m3    

6 m3    

7 m3    

8 m3    

9 m3    

10 m3    

Залишок кг / л 

Попередній продукт повинен бути вказаний у мийному документі 

1  

2  

3  

Proces čišćenja 

W01  Залишки P15   Мийна процедура CIP E60   Мийка повітропро.  
E35

 

 
 

Сушка гарячим 
повітрям 

P01  
 

  

P50 

C80 

P51 
 

Запит на мийний засіб Інші замовлення 
 

 
 
 
 
 

Ті, що нижче підписалися, підтверджують, що це Замовлення на мийку заповнюється відповідно до правдивої інформації та згідно місцевіого 
законодавства щодо безпеки та вимог HACCP. Оформлений EFTCO-документ про миття (EFTCO Cleaning Document,  ECD) та, якщо це може 
бути застосовано, пломбування є лише підтвердженням того, що цистерна помита станцією мийки відповідно до цього Замовлення на на мийку 
та згадно з визначенням "чистоти" EFTCO. Нижчевказана особа повинна перевірити від імені перевізника якість миття та, якщо це може бути 
здійснено, пломби перед виїздом. Всі виконані послуги здійснюються згідно цьому Замовленню та відповідно ***Загальним умовам для мийки 
цистерн від Commission Tank Cleaning (неприбуткова організація), якщо в загальних умовах мийної станції не зазначено інше. Ці умови доступні 
за простим запитом. Оформлення та підписання Замовлення на мийку підтверджує знання та прийняття вищевказаних загальних умов, без будь-
яких обмежень для перевізника.   
 

Відповідний номер ECD     Підпис водія 
Повинно бути виконано Станцією Мийки після  
завершення мийки. 


