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Tato podniková norma platí pro přejímku úřezků z PP a PE desek, které vznikají u odběratelů při zpracování
desek z produkce IMG BOHEMIA s.r.o.

1. VŠEOBECNĚ
Úřezky z desek PP a PE ve vhodném formátu, neznečištěné, bez kovových částí je možné podrtit na velikost
vhodnou pro následné zpracování na vytlačovacích strojích.

2. POŽADAVKY NA ÚŘEZKY
Při dodání úřezků z PP/PE desek musí být dodány úřezky roztříděné do následujících kategorií:
−

PP úřezky homogenní,

−

PP úřezky lehčené vytlačované,

−

PP úřezky lehčené vstřikované,

−

PE úřezky.

Úřezky desek musí mít rozměry:

délka: 20 – 100 cm
šířka : 10 – 60 cm
tloušťka: 1 – 25 mm.

Úřezky nesmí být znečištěné (od hlíny, silně zaprášené), nesmí obsahovat jiné druhy materiálu (profily, trubky,
tvarovky, návarky, desky PP od jiných výrobců, hobliny, zbytky svař. drátů, apod.). Nesmí obsahovat navařené
části desek, které by vytvářely silnější tloušťky nebo profily.
Úřezky nemusí být roztříděny podle barvy.

3. BALENÍ A ZNAČENÍ
Úřezky desek je nejvýhodnější dodávat na podrcení ve vekloobjemových vacích ( big bag ) s označením:
−
−

množství v kg
název firmy

Na dodávku úřezku musí být použit big bag s otvorem nahoře, nejvýhodněji bez horního víka. Při dodávce
nesmí být jednotlivé kategorie úřezků smíchány do jednoho big bagu.
K dodávce úřezku musí být přiložen dodací list.
Nedodržení uvedených podmínek opravňuje odběratele úřezky PP desek ke zpracování
neodebrat.

4. POPLATKY
Veškeré dodatečné náklady na přijetí úřezků, budou účtovány dodavateli (například náklady na
vážení).
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