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sajátosságai

Összeállította: Sallai András



  

Élelmiszerek

● növényi eredetű
● gabona, tészta, sütőipari t., 
● édesítők, édesipari t., cukrászati t.
● gyümölcs, zöldség

● állati eredetű
● tej, tejtermék
● húsok, tojások, zsírok



  

Élelmiszer

Korlátozottan eltarthatók

Legnagyobb veszélyt a biológiai igénybevétel 
jelenti 



  

Élelmiszerek - védelme

megfelelő higiéniai szabályok, betartásával lehet 
védekezni



  

Hűtés

Nemzetközi szabványok szabályozzák a 
hűtőjárművek, hűtőgépek műszaki tulajdonságait



  

Legfontosabb

A hűtőlánc nem szakadhat meg!



  

Fémáru

● vasáru
● színesfém



  

Fémáru

A durva kezelés, mozgatás a fémek 
deformálódását, alakváltozását okozhatja.

A vasárukat oxidáció roncsolhatja.
Kémiai igénybevétel



  

Fémáru – védekezés

A fémáruk kezelése kellő figyelemmel.

Korrózióvédelemmel látjuk el

Csomagolásban páralekötő anyagok



  

Textilipari és bőráruk

● Textilipari
● méteráru
● konfekcionált áruk
● háztartási textiliák

● Bőráruk
● kikészített
● feldolgozott



  

Textilipari és bőráruk

veszélyeztetője 
a külső biológiai igénybevétel, 

érzékenyek a klimatikus igénybevételekre is



  

Textilipari és bőráruk

Szennyeződéstől védő csomagolás
Tartósítás

bőráruknál (napfény és nedvesség ellen)



  

Faipari termékek

● fűrészipari
● furnér- és rétegelt lemez
● forgácslapok



  

Faipari termékek

érzékenyek a klimatikus igénybevételre 
(nedvesség, hőmérséklet) 

Tárolásuk során védeni kell a nedvességtől s a 
magas hőmérséklettől

szállításukat zárt teherkocsikban, 
vagy vagonokban.



  

Faipari termékek – tárolás

Tárolásuk során védeni kell a nedvességtől s a 
magas hőmérséklettől



  

Faipari termékek – szállítás

zárt teherkocsikban
vagy 

vagonokban



  

Építőipari termékek

● falazó és tetőfedő
● burkoló
● építőelemek
● szigetelők
● kötő elemek (cement, mész)



  

Építőipari termékek

● klimatikus
● hő
● nedvesség



  

Építőipari termékek - védelem

● falazó, tetőfedő anyagok 
● többségében szabadban
● egységrakományban fuvarozzuk
● rögzítés lehet zsugorfólia
● fuvarozás ideje alatt rögzítjük

● burkoló
● gyűjtőcsomagolás
● zárt térben tároljuk
● fuvarozás ideje alatt rögzítjük



  

Lakberendezési cikkek

● tárolók
● szekrény, polc

● kényelmi berendezések 
● asztalok, ülő- és fekvőbútorok

● kiegészítő
● virágtartó, tévé- és rádióállvány

● díszítő berendezések 



  

Lakberendezési cikkek

tárolásuk különös gondot igényel, mivel 
terjedelmesek, heterogén alakzatúak és 

sérülékenyek. 

Jellemző az egyedi csomagolás, védeni kell az 
ütközésnek kitett éleket.



  

Aerosolos termékek

túlnyomás uralkodik a termékekben, 

egyesek tartalma tűz és robbanás veszélyes, 
ezért a veszélyes áruk kategóriájába tartozik. 



  

Aerosolos termékek – Csomagolás

Csomagoláson fel kell tüntetni minden kezelésre 
vonatkozó információt, a különféle tiltásokat is. 



  

Aerosolos termékek – Tárolás

Egy légtérben csak korlátozott mennyiségű együtt 
tárolás lehetséges.



  

Lakk és festék termékek

különböző halmazállapotú és veszélyességi 
osztályú termékek tartoznak ide. 



  

Lakk és festék – Szállítás

Szállítási feltételeiket az egyes közlekedési 
alágazatokra vonatkozó szabályok tartalmazzák.

Csak eredeti, bontatlan gyári kiszerelésben 
történhet a szállítás. 

Klimatikus (hőmérséklet) igénybevételek kizárása. 



  

Lakk és festék termékek

Termék csoportnál fokozottan érvényesülnie kell a 
csomagolások épségét veszélyeztető, 

mechanikus igénybevételekkel szembeni 
védelemnek. 



  

Lakk és festék – Tárolás

Tárolásuk a tűzveszélyességi fokozat szerint 
meghatározott nagyságú zárt térben valósul meg. 

Általában szabadtéren nem tárolhatók. 



  

Lakk és festék – Csomagolás

● Név
● Összetétel
● Veszélyességi osztály száma
● Tárolási információk
● Felhasználási információk
● Óvórendszabályok



  

Villamosipari és elektrotechnikai 
termékek

különböző termék csoportok más-más kezelést 
igényelnek 

Veszélyt jelent a klimatikus igénybevételek közül 
a magas nedvességtartalma. 

Az elektronikai termékek különösen érzékenyek a 
rázkódásra. 

Tárolásukra és a megfelelő csomagolásra kell 
odafigyelni.
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