
A nyílt raklap csererendszer számára

EURO típusú raklapok besorolása során használt jelölések:

1 Négyutas fa raklap  (800 mm x 1200 mm) összhangban DIN EN 13698-1 szabvánnyal

2 Az EPAL Technikai Kézikönyv alapján került gyártásra, javításra

3 Mind a 4 sarokél le van vágva és az alsó deszkák minden oldalon lekerekítettek

4 Használható a ProdSG (Termékbiztonsági törvény) értelmében

5 Fűrészelt, egyenletes és visszatérő szegező minta

6 Deszkákon hosszanti repedés megengedett

7 Nincsenek hiányzó szerkezeti elemek, így pl.  deszkák, tuskók, stb.  

8 Faféreg által nincs megkárosítva, nem rohadt vagy nem elöregedettek a szerkezeti elemek

9 Nincsenek elfogadhatatlan szerkezeti elemek

10 Nincsenek kiálló, részben vagy teljesen törött deszkák

11 Nincsenek elfordult tuskók

12 Nincsenek szálkák, illetve látható kötőelemek

13 Nincsenek átnedvesedett raklapok

14 Nincs olyan szennyeződés, ami az árura veszélyes lehet, így pl. festék, olaj, illat,  rovarok okozta fertőzés, 

penész

15 Nincsenek idegen anyagok (matricák, kartonok, szalagok) 

16 Használt

17 Legalább egy előírt azonosító olvasható

18 Minden kötelező jelölés, azonosító jól olvasható 

19 Nincsenek a felhasználásból eredő, kiálló szálkák

20 A tuskók enyhén elfordulhatnak (≤ 1 cm túlnyúlás)

21 Elemként maximum egy összekötő elem, az egész raklapon maximum 2 összekötő elem látható

22 Nedvességtartalom  ≤ 22%

23 Szennyeződéstől  mentes

24 Fa színe világos

ÚJ B osztály

A osztály

C osztály

Törvényi előírás: 
Jelen dokumentum a DIN EN 13698-1 „Termékspecifikáció raklapokra – 1. rész: 800 mm x 1200 mm fa raklapok előállítása” szabvány értelmében a négyutas fa raklapról szól, ami mint rakodólap a 
BGR 234 és a német területeken érvényben lévő ProdSG (Termékbiztonsági törvény) értelmében új és használt állapotban részt vehet a cserében, illetve a  raklap rendszerekben dolgozók részére 
felhasználásra engedélyezett.
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Magyarázat

EPAL  European Pallet Association e.V.

DIN EN 13698-1 Termék specifikáció raklapokra - 1. rész: 

 800 mm x 1200 mm fa raklapok gyártása 

Használható  Megfelelő kezelés, raktározás és szállítás céljából

Alkalmzás  Gépi és anyagmozgatásra alkalmas (görgős és láncos 

 szállítószalag és állványrendszerek)

ISPM15/IPPC  Növényvédelmi kezelés az IPPC szárítási követelményei szerint 

(KD = kiln dried)

RAKLAP MINŐSÍTÉS KÉZIKÖNYVE 



MINŐSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS.
A nyílt raklap csererendszer számára 

ÚJ

B osztály

NEM HASZNÁLHATÓ

A osztály

C osztály

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

Raklapok az alábbi hibák esetén, javítás nélkül nem vehetnek részt a cserében

Kritériumok:

• ISPM 15 / IPPC

• Hőkezelt

• 800 x 1200 x 144 mm

• Garantált terhelhetőség: 1,500 kg

• Max. 22% nedvességtartalom

Kritériumok:

• A fa színe még világos

• Alig használt

• ISPM 15 / IPPC nem garantált

• Max. 22% nedvességtartalom

Kritériumok:

• A fa színe sötét

• Világos és sötét raklapok vegyesen fordulnak elő

• Már használt

• ISPM 15 / IPPC nem garantált

• Max. 22% nedvességtartalom

Kritériumok:

• Már használt

• ISPM 15 / IPPC nem garantált

Fűrészelt, egyenletes 
és visszatérő szegező 
minta

FIGYELEM: A világos szín nem jelenti azt, hogy a raklap ÚJ kategóriába tartozik. 
Alaposan vizsgálja meg az adott osztályok besorolási kritériumait.

FIGYELEM: A világos szín nem jelenti azt, hogy a raklap ÚJ kategóriába tartozik. 
Alaposan vizsgálja meg az adott osztályok besorolási kritériumait.

Nem engedélyezett javítás Kötelező jelölések, azonosítók 
nem olvashatók

A kismértékben kiálló szegek 
lekalapálása. 

Átázott deszkák tisztítása / 
szárítása

Szennyeződések, melyek meg-
károsíthatják az árut (pl. festék, olaj, 

illat, penész stb)

Hiányzó elemek

Kötőelemek kilátszanak 
(pl. szegek)

Nem megengedett elemek, pl. 
alulméretezett, faféreg által 

megkárosított, korhadt

Elfordult tuskó  (> 1cm)Részlegesen vagy teljesen 
törött deszka

A tuskók nincsenek elfordulva

Használt, de 
szennyeződés mentes

Védjegy legalább az 
egyik szélső tuskón 
látható.

Lehetnek rajta cimkék, karto-
nok, fóliák stb. Eltávolításuk 
után magasabb kategóriába 
való besorolás lehetséges. 

A tuskók elfordulhatnak 
(≤ 1 cm túlnyúlás)

Olyan szennyeződés megengedett, 
ami az árut nem veszélyezteti.

FIGYELEM: Elemenként max. 1 szegszár, a teljes raklapon max. 2 szegszár látható, 
de ezen szegek feje sem állhat ki a síkból, nem lehet látható.

Licence partnerek általi javítás 
engedélyezett. Hitelesítő 
kapocs és/vagy javítószeg.

Megengedett, és  
a felhasználó által 
javítandó hibák az 
A, B, C osztályba 
sorolt raklapok 
esetén.

Sima a felülete (nincsenek 
szálkák és szilánkok)

Új, még nem használt; 
a fa színe világos; sima a felülete 
(nincsenek szálkák és szilánkok)

JAVÍTÁS kizárólag 
licence engedéllyel 
rendelkező partner 
által lehetséges:

Az alsó deszkák minden 
oldalon lekerekítettek

Mind a 4 sarokél 
le van vágva.

Sima a felülete (nincse-
nek szálkák és szilánkok)

Nincsenek rajta ráragasztott 
cimkék, fóliák stb. 

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

Nincsenek rajta ráragasztott 
cimkék, fóliák stb. 

Védjegy a szélső 
tuskókon (EPAL, EUR 
lehetséges)

A tuskók nincsenek elfordulva

Használt, a fa 
sötétedése lehetséges

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

RAKTÁROZÁSRA ÉS SZÁLLÍTÁSRA ALKALMAS

Szálkák és szilánkok 
előfordulása lehetséges.

Használt, a fa 
sötétedése lehetséges

Használatból eredő, 
elszíneződés megengedett 
(pl. zöldség,- gyümölcs levétől).

Védjegy (EPAL, EUR 
lehetséges) olvasható.

IPPC azonosító, gyártó  
azonosító illetve licence  
szám, hitelesítő kapocs

Licence partnerek általi javítás 
engedélyezett. Hitelesítő 
kapocs és/vagy javítószeg. Licence partnerek általi javítás 

engedélyezett. Hitelesítő 
kapocs és/vagy javítószeg.

Márkajelzés a szélső tuskókon 
(EPAL, EUR lehetséges)

Védjegy (EPAL, EUR 
lehetséges) olvasható.




