karta produktu

Nazwa produktu:
ekologiczna podpałka drzewna „ecostarter”.

Przeznaczenie:
twarda podpałka do grilla, kominka, ogniska, pieca kaflowego, tradycyjnego kotła na paliwa
stałe (bez automatycznej zapalarki).

Skład:
podpałka wykonana z naturalnych materiałów na bazie czystego drewna z dodatkiem parafiny
naftowej i kalafonii sosnowej.

Charakterystyka produktu:
• Ekologiczna (wykonana z naturalnych materiałów);
• Nie zawiera substancji szkodliwych, nietoksyczna, posiada atest PZH;
• Jedna kostka rozpala skutecznie (węgiel drzewny, brykiet, pelet, węgiel, drewno) praktycznie
w każdych warunkach;
• Podtrzymuje skutecznie płomień przez około 13 minut (dotyczy jednej kostki);
• Po rozpaleniu wypala się do samego końca;
• Jedno opakowanie (20 kostek) zastępuje około 3 opakowań typowej podpałki płynnej;
• Wodoodporna;
• Nie rozpada się i nie kruszy nawet w skrajnych warunkach  atmosferycznych (deszcz, wilgoć);
• Nie traci swoich właściwości  po otwarciu opakowania (gwarantowane min. 3 lata).
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Wygląd:
płytka w kształcie prostokątnej tabliczki podzielonej na 20 jednorodnych kostek.

Wymiary Tabliczki / Wymiary jednej Kostki:
Długość:
180+/-2
Szerokość: 117+/-2
Wysokość: 20+/-2

Długość: 35
Szerokość: 30
Wysokość: 18

Posiadane certyfikaty:
Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
o numerze PZH/HT-2507/2011.
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150 mm

380 mm

1. Opakowanie jednostkowe:
Zawiera 20 kostek (1 tabliczka) podpałki
waga 25 dag.
Zawiera 40 kostek (2 tabliczki) podpałki
waga 50 dag.

250 mm

2. Opakowanie zbiorcze:
Zawiera 24 opakowania jednostkowe
(1 tabliczka=20 kostek) lub 12 opakowań
jednostkowych (2 tabliczki=40 kostek)
waga opakowania zbiorczego: 6 kg
wymiary opakowania zbiorczego:
wys.150 mm, szer. 250 mm, dł. 380 mm.

1650 mm

Pakowanie - jednostka transportowa:
1 paleta zawiera 90 opakowań zbiorczych, waga 540 kg.
Rozmiar palety 120 cm x 80 cm, wysokość palety z towarem 165 cm, paleta bezzwrotna.
Na palecie znajduje się 10 warstw opakowań zbiorczych,
towar na palecie jest dodatkowo zabezpieczony taśmami bandującymi.
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Przechowywanie / środki ostrożności:
• Produkt łatwopalny (nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu);
• Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 50°C;
• Opakowania zbiorcze (kartony, palety) przechowywać w suchym miejscu;
• Opakowania zbiorcze (kartony) przechowywać izolując od podłoża (najlepiej na paletach
z uwagi na higroskopijność opakowań kartonowych);
• Przechowywać poza zasięgiem dzieci;
• Chronić przed dziećmi;
• Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Transport:
Przewozy podpałki prowadzić krytymi środkami transportu kołowego.
Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne z przepisami transportowymi
dotyczącymi transportu kołowego. Ilość całopojazdowa to 33 palety towaru.
Dostawa drobnicowa już od jednej palety (90 szt. kartonów).

Producent:
BARLINEK S.A.
Al. Solidarności 36
25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 11
fax: +48 41 333 00 00
biuro@barlinek.com.pl
www.pelet.com.pl

