Aneks do wytycznych technicznych

Aneks do wytycznych technicznych – obieg surowców z recyklingu mechanicznego Jokey
Group

Treść:
a)
Zastosowanie: uzupełnienie wytycznych technicznych
b)
Ostrzeżenia
1.
1.1.

Obieg surowców z recyklingu mechanicznego / materiał recyklingowany mechanicznie
Zawartość recyklatu w produktach

2.

Odmienne wytyczne dotyczące wdrażania i zastosowania w porównaniu z artykułami
z surowców pierwotnych

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.

Wersja uchwytu
Wersja z uchwytem z tworzywa sztucznego
Wersja z uchwytem metalowym
Możliwe odcienie kolorystyczne
Obchodzenie się z pojemnikami i ich składowanie

Kontakt| Kontakt: www.jokey.com | info@jokey.com

Stan J | Data 14.03.2022 r.

Aneks do wytycznych technicznych
a) Zastosowanie: uzupełnienie wytycznych technicznych
Dokument służy wyłącznie jako uzupełnienie wytycznych technicznych Jokey Group. Dokument
– oprócz wytycznych technicznych Jokey Group – reguluje odmienne i uzupełniające właściwości
techniczne produktu i surowców.
Poniższe przepisy uzupełniające i/lub odstępstwa od wytycznych technicznych mają
zastosowanie do produktów Grupy Jokey wytwarzanych z surowców wtórnych pochodzących
z recyklingu mechanicznego.
b) Ostrzeżenia:
!

Zastosowanie surowców wtórnych z recyklingu mechanicznego nie nadaje się do opakowań
mających bezpośredni kontakt z żywnością i paszami ze względu na skład chemiczny!

!

Zastosowanie surowców wtórnych może skutkować powstaniem charakterystycznego
zapachu!

!

Zastosowanie surowców wtórnych może być przyczyną odchyłek kolorystycznych!

!

Obowiązują specyfikacje techniczne artykułów z recyklingu, które różnią się od specyfikacji
technicznych dla produktów wyprodukowanych z materiału pierwotnego!

1. Surowce wtórne z recyklingu mechanicznego / mechanicznie recyklingowany materiał rPP
Stosowane przez Jokey Group surowce wtórne z recyklingu mechanicznego z reguły składają się
z recyklingowanego polipropylenu (rPP) i mogą zawierać proporcjonalnie niewielkie ilości
polietylenu. W razie potrzeby wykorzystuje się w produkcji inne dodatki. Materiał nadaje się do
recyklingu. Zdolność do recyklingu może zostać ograniczona przez zabarwienie.
1.1. Zawartość recyklatu w produktach
Zawartość recyklatu to udział masowy recyklingowanego materiału w naszych produktach.
Zawartość recyklatu jest podawana proporcjonalnie na specyfikacjach artykułów.
Poszczególne wersje zawierają wewnętrznie zmielony materiał Jokey (REG = Regrind), który
znajduje zastosowanie w recepturach. Materiał ten jest pozyskiwany poprzez mielenie własnych
odpadów produkcyjnych. Udział materiału mielonego z własnej produkcji, który jest podany
w specyfikacji artykułu, zależy od dostępności materiału. W przypadku braku jego dostępności
zostaje on zastąpiony przez materiał, o co najmniej takich samych właściwościach.
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2. Odmienne wytyczne dotyczące wdrażania i zastosowania w porównaniu z artykułami
z surowców pierwotnych
Specyfikacje techniczne artykułów z pierwotnego materiału tracą ważność w odniesieniu do
produktów wyprodukowanych z materiału pochodzącego z recyklingu. W odniesieniu do
artykułów wyprodukowanych z surowców wtórnych obowiązują dedykowane specyfikacje
techniczne (zostaną one udostępnione przed rozpoczęciem dostawy). Należy przestrzegać
ewentualnych odmiennych zaleceń dotyczących sztaplowania i maksymalnego obciążenia oraz
możliwości wykorzystania w mieszalnikach kolorów.
Zastosowany, recyklingowany mechanicznie materiał rPP nie ma dopuszczenia do wykorzystania
w kontakcie z żywnością i paszami. Zastosowanie opakowań do bezpośredniego kontaktu
z żywnością i paszami nie jest przewidziany i jest zabroniony. Dotyczy to również produktów
higienicznych i medycznych.
W przypadku opakowań z surowców wtórnych może dojść do powstania zapachu. Wyższe
temperatury otoczenia i słabo wentylowane pomieszczenia potęgują ten efekt. Zapach jest
ulotny i znika po pewnym czasie. Sporadycznie zdarzają się podrażnienia oczu.
2.1. Wersja uchwytu
2.1.1. Wersja z uchwytem z tworzywa sztucznego
Uchwyty z tworzywa sztucznego artykułów standardowych w wariancie dwukomponentowym,
są wytwarzane z pierwotnego PP.
Uchwyty z tworzywa sztucznego artykułów standardowych w wariancie jednokomponentowym,
są wytwarzane z tego samego materiału rPP co korpus artykułu.
2.1.2. Wersja z uchwytem metalowym
Wersja z uchwytem metalowym jest możliwa bez ograniczeń. Opcjonalnie dostępna jest rolka na
uchwycie, która jest wykonana z polietylenu High-Density (PE-HD).
2.2. Możliwe odcienie kolorystyczne
Materiał podstawowy w wersji standardowej jest dostępny w odcieniach szarości. Wersje
specjalne na bazie materiałów podstawowych w odcieniach bieli są możliwe na życzenie. Kolory
mogą różnić się w zależności od dostawcy i partii surowców. Specjalne zabarwienia są możliwe w
ograniczonym stopniu na życzenie. Dopuszczalne granice jakościowe są uzgadniane
indywidualnie pomiędzy klientem i Jokey. Zasadniczo klient akceptuje większą zmienność /
odchyłkę koloru, niż w przypadku artykułów z pierwotnego PP.
2.3. Obchodzenie się z pojemnikami i ich składowanie
Artykuły wyprodukowane z materiału rPP, po dostawie powinny być składowane, w miarę
możliwości, w dobrze wentylowanych miejscach. W przypadku stwierdzenia obecności
zapachów, należy zadbać o odpowiednią wentylację.
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