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Рекомендації від Виробника 

 
 
Випробування полімерної упаковки Prime Box: 
Перед випробуванням зразків, приміщення повинно мати температуру 23℃ і відносну вологість на рівні 65 
% (±5%). 
 
Транспортування полімерної упаковки Prime Box: 
Транспортування виробів допускається всіма видами транспортних засобів закритого типу відповідно до 
вимог, що діють на данному виді транспорту 
Не кладіть вантаж поверх упакованої палети 
Фіксуйте продукцію у транспортному засобі для уникнення зміщення і нахилу палет 
Транспортуйте продукцію при температурних показниках між 1℃ та 35℃ 
 
Використання полімерної упаковки Prime Box та наповнення її продукцією: 
У випадках порушення температурних умов при транспортуванні (нижче 1°С та вище 35°С), полімерне 
пакування необхідно кондиціонувати перед використанням протягом 24 годин при температурі (21±2)°С 
Температура продукту наповнювача повинна бути менша 75°С 
Температура продукту наповнювача при закупорюванні кришкою повинна бути менша ніж  45°С 
 
Зберігання полімерної упаковки Prime Box: 
Вироби необхідно зберігати в закритому сухому приміщенні за відсутності в повітрі кислотних, лужних та 
інших домішок, а також легкозаймистих горючих рідин. Вироби мають бути захищені від прямого впливу 
сонячного світла 
Не дозволяється зберігати вироби на відстані менше ніж 1 м від увімкнених опалювальних приладів 
 
Пакування продукції Prime Box: 
Запаковані вироби укладають у штабелі на латах, піддонах або стелажах. Відстань від підлоги має бути не 
менше 0,1 м. Палета має бути цілою, міцною, та витримувати вагу продукції 
Штабелювання виробів допускається лише у п'ять рядів за висотою 
При розміщенні у п'ять ярусів, останній та середній ряд обов'язково перекласти гофрокартоном. У жаркий 
період року рекомендовано перекласти кожен ряд гофрокартоном для покращення стійкості палети 
Максимальне статичне навантаження на кришку та ємність у нижньому ряді розраховане при температурі 
20°С 
Палета повинна бути повністю упакована в стретч- або термозбіжну плівку; нятаг плівки не повинен 
деформувати продукцію 
 
Гарантії Prime Box: 
Підприємство-виробник гарантує відповідність якості виробів вимогам цих технічних умов за дотриманням 
правил транспортування та зберігання, встановлених цими технічними умовами. 
Гарантійний термін експлуатації виробів 12 місяців з дня відвантаження з підприємства-виготовлення. 
 
 
ВАЖЛИВО! Складування більшої кількості продукції на палеті, ніж це зазначено у цьому документі або 
технічним характеристиками окремого відра, а також ефективність використання додаткових пакувальних 
засобів повинні бути підтверджені індивідуальними випробуваннями. 


