
 
VERPAKKINGSFICHE 

 

FORM 1323 
 

 

                          1 m³ CONTAINER 

 
 

Karakteristieken 
Bak + Deksel 

Materiaal:  RVS 304 
Materiaaldikte:  2 mm 
Volume:  1 m³ 
Afwerking:  Gebeitst 
Dichting deksel:  Sponsrubber Neopreen 

Frame 
Materiaal:  St 37.2 
Afwerking:  Verzinkt 
Voetsteunen:  ERTALON 
 
Totaal leeggewicht: ± 270 kg 
NIRAS code:  38 
Max. toegelaten bruto gewicht:  
IP-2 certificaat: 725 kg 
Overpack vloeistoffen, niet – IP2: 1000 kg  
 
Referentie: Verpakkingsdossier 
  AFB/2005-05276b 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

De container mag worden gebruikt voor het vervoer en de opslag van voorverpakt NGA. 
De container is vooraan voorzien van 2 beugels (1 op deksel en 1 op bak) ter verzegeling. Deze is te verwijderen vooraleer de 
container kan ontgrendeld en geopend worden. Het ontgrendelen gebeurt door de schuifgrendel naar links te trekken waarna het 
sluitsysteem kan ontsloten worden door de handgreep naar achter te trekken. Het deksel is voorzien van 2 luchtdrukpompen die 
ervoor zorgen dat het deksel makkelijk kan geopend worden en zonder gevaar geopend blijft tijdens het laden of ontladen van de 
container. Bij het (ont)laden zorgt men ervoor dat de container niet beschadigd wordt. Vóór het sluiten van de container controleert 
men de sluitrand van de bak en de dichting van het deksel op vuil, beschadiging e.d., die de goede afsluiting zouden kunnen 
hinderen. Bij het sluiten van het deksel is voorzichtigheid geboden om kwetsuren aan handen of vingers te vermijden. De container 
wordt gesloten door de handgreep te ontgrendelen via de schuifgrendel en deze naar achter te trekken waardoor het deksel over de 
sluithaken zakt, waarna de handgreep naar voren wordt geduwd en de schuifgrendel de sluiting vergrendelt. 
Voor vervoer en manipulatie met een heftruck zijn onderaan het frame geleidingen voorzien. Aan de bovenzijde zijn er op de 4 
hoeken telkens 2 hijsogen. De containers zijn zodanig ontworpen dat ze gestapeld kunnen worden. Een stapelhoogte van max. 2 
containers is toegelaten.  
De container is aan de buitenzijde voorzien van een R.A.-kenteken,  een volgnummer, en een transparant hoesje voor bijkomende 
documentatie. Het aanbrengen van andere stickers of markeringen wordt niet toegelaten.  
De container is door de Fysische Controle van Belgoprocess IP-2 goedgekeurd. 


