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Úvod

Direktivní požadavky na recyklaci obalových materiálů vedly k rozšíření opakovaného použití, oprav
a recyklace dřevěných palet. Tato mezinárodní norma má v úmyslu napomoci tomuto procesu v tom,
že jejím zavedením bude maximalizována bezpečnost a životnost opravených palet. Tato norma
rovněž odkazuje na nové normy o paletách a perspektivní specifikace palet širokého použití.

V této normě nejsou kladeny žádné požadavky na to, aby se opravené palety podrobily zkoušení,
protože, pokud je plněna směrnice uvedená v této normě a jsou použity systémy systematických
oprav a kontrol, pak se předpokládá úspěšný průběh opravy.

Existují čtyři související mezinárodní normy:

ISO 15629 Pallets for materials handling – Quality of fasteners for assembly of new and repair of used, flat●

wooden pallets (Palety pro manipulaci s materiálem – Kvalita spojovacích prvků pro montáž nových a opravy
použitých prostých, dřevěných palet)
ISO 18333 Pallets for materials handling – Quality of new wooden components for flat pallets●

(Palety pro manipulaci s materiálem – Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety)
ISO 18334 Pallets for materials handling – Quality of assembly of new wooden pallets●

(Palety pro manipulaci s materiálem – Kvalita montáže nových dřevěných prostých palet)
ISO 18613 Pallets for materials handling – Repair of flat wooden pallets●

(Opravy prostých dřevěných palet)

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje maximální vady a poškození, které jsou dovolené předtím, než se
prostá dřevěná paleta musí opravit, a definuje minimální kritéria pro opravy, která se musí použít.

Tato mezinárodní norma je použitelná pro dřevěné prosté palety opravované komponentami na bázi
dřeva.



POZNÁMKA Maximální dovolená poškození a vady palet, které jsou popsány v této mezinárodní normě
a v přílohách A až D
uvádějí příklady vad a poškození, která způsobují nepoužitelnost velmi používaných palet. Pro další
typy palet musí být stanovena podobná kritéria. Kritéria pro opravy poolových a nájemných palet jsou
regulovaná jejich příslušnými provozovateli/
vlastníky a mohou být předmětem licence.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


