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a) Použití dodatku k technickým pokynům
Tento dokument je platný pouze jako dodatek k technickým pokynům skupiny Jokey. Dokument
upravuje technické vlastnosti výrobku a suroviny, které se liší od technických pokynů skupiny
Jokey a doplňují je.
Pro výrobky skupiny Jokey z cirkulárních surovin z mechanické recyklace platí následující
doplňující ustanovení nebo ustanovení odchylná od technických pokynů.
b) Varování:
! Použití cirkulárních surovin z mechanické recyklace není vzhledem k chemickému složení vhodné
na obaly, které přicházejí do přímého styku s potravinami a krmivy!
! Obaly vyrobené z cirkulárních surovin mohou uvolňovat zápach!
! U obalů z cirkulárních surovin se mohou vyskytovat barevné odchylky!
! Platí specifikace výrobků, které se liší od specifikací výrobků z běžného materiálu!
1.

Cirkulární suroviny z mechanické recyklace / Mechanicky recyklovaný materiál rPP

Cirkulární suroviny z mechanické recyklace používané skupinou Jokey jsou obvykle vyrobeny z
recyklovaného polypropylenu (rPP) a mohou obsahovat malé množství polyethylenu. V případě
potřeby se při výrobě používají další přísady. Materiál je recyklovatelný. Recyklovatelnost může být
omezena zbarvením.
1.1 Obsah recyklátu ve výrobcích
Obsah recyklátu je hmotnostní podíl recyklovaného materiálu v našich výrobcích.
Obsah recyklátu je uveden ve specifikacích výrobku.
Některá provedení obsahují vlastní drť (REG = Regrind) společnosti Jokey, která se používá ve
směsích. Drť se získává ze zmetků vzniklých v průběhu výrobního procesu. Podíl drti z vlastní
výroby, který je uveden ve specifikaci výrobku, závisí na dostupnosti materiálu. Pokud není k
dispozici, nahradí se materiálem přinejmenším stejné kvality.

Kontakt| Kontakt:

www.jokey.com | info@jokey.com

Stav | Datum 9.3.2022

Amendment of the Technical Guidelines | Dodatek k technickým pokynům

2.

Odlišné provedení a doporučení pro použití ve srovnání s výrobky z běžných surovin

Specifikace pro výrobky z běžných surovin pozbývají platnosti v případě výrobků z recyklovaného
materiálu. Pro výrobky z cirkulárních surovin platí zvláštní specifikace (budou k dispozici před
zahájením dodávky). Je třeba dodržovat všechna případná odchylná doporučení pro stohování a
nakládání, jakož i vhodnost pro systémy míchání barev.
Použitý mechanicky recyklovaný materiál rPP není schválen pro použití v potravinářství a výrobě
krmiv. Obaly nejsou určeny k přímému styku s potravinami a krmivy a takové použití je zakázáno.
To platí i pro hygienické a zdravotnické výrobky.
Z obalů z cirkulárních surovin se může uvolňovat zápach. Ke vzniku tohoto jevu přispívají zvýšené
okolní teploty a nedostatečné větrání místností. Zápach je těkavý a po určité době mizí. Může
docházet k podráždění očí.
2.1 Provedení držadla
2.1.1 Provedení plastového držadla
Standardní provedení se vstřikovaným plastovým držadlem je k dispozici ve dvousložkovém
provedení s běžným PP.
Standardní provedení se vstřikovaným plastovým držadlem se vyrábí v jednosložkovém provedení
ze stejného materiálu rPP jako tělo výrobku.
2.1.2 Provedení s kovovým držadlem
Pro provedení s kovovým držadlem nejsou stanovena omezení. Volitelně dodávané otočné madlo
je vyrobeno z běžného polyethylenu s vysokou hustotou (PE-HD).
2.2 Provedení barevných odstínů
Základní materiál je ve standardním provedení dodáván v šedém odstínu. Na zvláštní přání mohou
být dodána speciální provedení na bázi základních materiálů v bílých odstínech. Barevné odstíny
se mohou lišit v závislosti na dodavateli a šarži. Na zvláštní přání je v omezené míře možné dodat
speciální barvy. Přijatelná hranice kvality je dohodnuta individuálně mezi zákazníkem a společností
Jokey. Zákazník v zásadě akceptuje větší barevnou odchylku než u výrobků z běžného PP.
2.3 Doporučení pro manipulaci a skladování
Po dodání by měly být přepravní jednotky výrobků z rPP podle možností skladovány na dobře
větraných místech. V případě vzniku zápachu by mělo být zajištěno přiměřené větrání.
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