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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. Receção
É necessária a conformidade da entrega com o pedido ou ordem de entrega (referências dos artigos). As
mercadorias são entregues com uma guia de transporte das paletes no camião.
Apesar de todas as precauções serem tomadas para evitar erros, recomenda-se verificar todos os
registos no ato da receção. Os elementos que devem ser verificar e registados com a finalidade de
transporte são:
- a quantidade
- a referência do produto
- o (os) número(s) do lote
É necessária a verificação do bom estado geral das paletes, da manga plástica e das garrafas através da
funda das paletes.
Recomenda-se a consulta da guia de encomenda e da guia de transporte caso alguma anomalia seja
identificada, se a carga não foi devidamente carregada ou se o camião se encontre em mau estado.
2. Armazenamento
Recomenda-se o armazenamento coberto, em particular no caso de um armazenamento durante um
período prolongado no tempo. Sempre que possível, o local de armazenagem deverá ser um sítio limpo
e longe de qualquer fonte de contaminação (insetos, produtos químicos...). Este aspeto será observado
quando se recomendará, a posteriori, o enxaguamento das garrafas.
O solo deverá ser plano e duro (por exemplo, de betão).
Os nossos clientes devem estar cientes da necessidade de implementar nos centros de armazenamento
medidas necessárias para evitar qualquer anomalia (uniformidade de cobertura do solo, cobertura,
altura do empilhamento...). Os nossos técnicos estão disponíveis para os nossos clientes, com o objetivo
de analisar os centros e propor medidas.
3. Preparação para armazenamento de paletes empilhadas
Colocar um intercalar para proteger a camada superior.
Faça uma cópia da ficha de paletização original para manter o rastreamento.
Voltar a colocar uma nova funda ou envolver a palete totalmente com filme.
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