Boas práticas para o uso de garrafas Verallia
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Esta ficha tem como objetivo resumir os pontos-chave relacionados com o uso de garrafas de vidro. Pode ser
completada com as recomendações dos serviços técnico-comerciais da Verallia. Não isenta os usuários de
responsabilidade.

1. Desencapar/Despaletizar
Evitar o contacto entre o fio da ferramenta para cortar a funda da palete e as garrafas de vidro.
Limitar os golpes de manipulação entre as garrafas.
Separar as garrafas que caíram ou bateram.
Separar os resíduos de embalagem por tipo para seu aproveitamento posterior.
Verificar a conformidade da garrafa em relação com o enchimento previsto (dimensões, capacidade,
etc.). Recomendamos apresentar o plano maquete do modelo no local do engarrafamento para permitir
verificações periódicas.
Manter as etiquetas das paletes de garrafas ( ver nossa ficha de rastreabilidade).
2. Enxaguar
Apesar de serem tomadas todas as precauções para não deteriorar a limpeza dos artigos durante o
armazenamento e a manipulação, a Verallia (conforme a normativa vigente) recomenda realizar antes do
uso uma higienização adequada da garrafa/boião, mediante sopro ou qualquer outro procedimento.
Este aspeto é referido, em particular, pela normativa europeia relativa à questão de higiene dos
alimentos.
3. Etiquetar
A operação de etiquetagem depende de vários parâmetros: a garrafa e os seus tratamentos de
superfície, o rótulo e a sua cola, a máquina de etiquetagem e os seus ajustes e, por último, as condições
de engarrafamento (temperatura, humidade, etc.).
Consequentemente, recomenda-se verificar rigorosamente com o fornecedor de cola ou de adesivo a
compatibilidade e as possibilidades dos produtos utilizados. Por exemplo, a cola ou o adesivo têm de
permitir a colagem sobre superfícies cuja tensão superficial seja superior a 38 dines. Esta verificação é
obrigatória em caso de mudança da cola ou do adesivo.
A garrafa tem superfícies etiquetáveis (espaços para os rótulos) e outras que não o são. Estas superfícies
etiquetáveis estão indicadas no plano maquete. Não se deve colocar nenhum rótulo fora dos espaços
previsto para este efeito.
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