AL-WEST B.V.
MF-02861-NL

Verpakkingsinstructie AL-West
Verpakkingen, kratten en stickers zijn te verkrijgen via de bestellijst op onze website of Transportservice.
Let op: Monsters welke niet volgens deze instructie verpakt zijn, kunnen wij helaas niet accepteren.
Grondmonsters




Aanleveren in schone grondpotten/grondkratten
Aanleveren in schone emmers.
Verpakkingen aanpassen aan aangeleverde
hoeveelheid monster (maximaal 23 kg).

Vieze grondkrat

Asbest in vieze emmer

Asbest monsters in emmers




Aanleveren in schone AL-West emmers, voorzien
van een asbest label.
Verpakking aanpassen aan aangeleverde
hoeveelheid monster (maximaal 23 kg).
Voor het dubbel verpakken zijn 2 opties:
1. Bij AL-West emmers het deksel dichtplakken
met stevig tape. Het hengsel moet vrij kunnen
bewegen, zodat de emmers stapelbaar blijven.
2. Bij overige verpakkingen dubbel verpakken in
een speciale asbestzak (dikte 0,2 mm).

Let op: barcodes moeten zichtbaar blijven, hengsel plat
en de knoop (Zwanenhals) aan de zijkant i.v.m. stapelen
van de emmers.
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Watermonsters




Aanleveren in schone, goed gesloten flessen. Bij
voorkeur in speciale waterkratten (met of zonder
kleine beker voor de kleinere flessen).
Indien grote aantallen flessen worden aangeleverd
en deze toch in een grondkrat worden aangeleverd,
voorkom dan dat de flessen heen en weer kunnen
rollen (met extra kans op breuk).

Grondkrat met flessen, kans op breuk

Flessen stevig in krat, niet boven de rand uitsteken

Kleinere verpakking asbest materiaal monsters
Kleinere asbest monsters die niet in een emmer worden
aangeleverd, dienen te allen tijde dubbel verpakt te
worden, met de juiste asbest waarschuwingssticker
erop. Hiervoor zijn speciale (dubbele) zakken
verkrijgbaar.

Speciale, spoed of verdachte (sterk verontreinigde)
monsters
Indien monsters aangeleverd worden die speciale
aandacht vragen (bijvoorbeeld spoedmonsters, AP04
monsters, dioxine of asbest verdachte monsters, dan wel
sterk verontreinigde monsters), dienen deze voorzien te
zijn van speciale stickers.
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