
Her bir rulo üzerinde ürün etiketi bulunmakta ve ürün bilgileri yer almaktadır. 
Ürün etiketleme detayları aşağıdaki gibi belirtilmiştir. 

AMBALAJ ÖZELLİKLERİ

Rulo Ağırlığı; Bitmiş ürün ağırlıklarındaki tolerans artı veya eksi %10'dur. 
Halı taban ürünleri ve istisnai durumlar (müşteri özel talepleri vb.) haricinde 
rulo ağırlığı maksimum 35 kg’dır.

Uzunluk; Ürün uzunlukları maksimum ağırlığı geçmeyecek şekilde 
belirlenir. 

En; Ürünün kenarlar arasındaki minimum kullanılabilir genişliği minimum 
135 cm’dir.

Her bir sarılan rolik, benzeri olamayan 
lot numarası ile numaralandırılır. Lot 
numarasının ilk 10 rakamı üretim 
partisini ifade eder, devamındaki iki 
haneli rakam ise üretim partisinden 
kesilen top sıra numarasını ifade 
etmektedir.

Üretim partileri arasında oluşabilecek 
ton farklılıklarının kullanım sırasında 
(birleştirme&dikim vb.) görsel  uygunsuzluk 
yaşanmaması için lot numaralarına 
dikkat edilmeli, öncelikli olarak aynı lot 
numarasına sahip ürünler kullanıma 
alınmalıdır. 
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Please check this special product carefully and make sure storage and the
instruction manual on website www.flokser.com.tr is reviewed before using.

3704878

Almış olduğunuz bu özel ürünü kullanmadan önce mutlaka kontrol edip
depolama ve kullanma talimatını www.flokser.com.tr adresinden inceleyiniz.
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PARÇA SAYISI
    
a) Maksimum parça sayısı (kesim).
Kaplamalı kumaş rulosunda normal olarak kabul edilebilir en fazla ayrı 
parça sayısı: 3 olarak belirlenmiştir.

b) Minimum parça uzunluğu.
Minimum parça uzunluğu sektör ürün gruplarına göre değişkenlik 
göstermektedir. Kaplamalı kumaş rulosundaki tek bir parçanın minimum 
uzunluğu üç metreden az değildir. 

KABUL EDİLEBİLİR HATALAR; Ürün üzerindeki kabul edilebilir noktasal 
hatalar 5 metrede en fazla 1 adettir. 40 metrelik bir ruloda en fazla 4 adettir.  
Daha büyük veya daha az uzunluktaki rulolar için, kusur payı orantılı olarak 
artar veya azalır. Kusurları belirtmek için kusurlu alan etiketle işaretlenir.

Ambalaj; Ürün yeterli mukavemet değerine sahip karton masuraya sarılır ve 
naylon ile paketlenir. 

Malzemenin bozulmaması, hasar almaması için depolama 
aşamasında aşağıdaki koşullar sağlanmış olmalıdır:

-Ürünler nemsiz, direkt güneş ışığına maruz kalmayan ortamlarda 
depolanmalı ve ısı kaynağından uzak tutulmalıdır.
-Stok alanlarında bulunan mamullerin üzerine basılmaması ve 
oturulmaması için gerekli önlemler alınmalıdır.
-Stok alanlarında bulunan mamullerin üzerine ürün ambalajını 
bozabilecek/yıpranmaya/delinmeye neden olabilecek yabancı cisim 
konulmamalı ve stok alanları temiz tutulmalıdır.
-Ürünlerin forkliftle veya farklı yöntemlerle taşınması durumunda özen 
gösterilmeli, oluşabilecek darbelerden zarar almaması için önlem 
alınmalıdır. Dışında bulunan ambalaj ürünün sadece kirlenmemesi ve 
tozlanmaması için kullanılmaktadır.
-Ürünler ambalajından çıkarılırken, kesici ve delici aletler ile müdahale 
edilmemelidir.
-Ürün teslim alındığında, depolama alanına alınmadan önce görsel kontrol 
yapılmalıdır. Ürünler sevkiyat aracından indirilirken eğer herhangi bir kusur 
ile karşılaşılırsa fotoğrafla kayıt altına alınıp tutanak ile durum tespit 
edilmeli ve ilgili müşteri temsilcisiyle iletişime geçilmelidir. 
-Mamullerin kalitesine ve ambalajına zarar vermemek için, temiz zemin 
üzerine konulmalı, taşıma esnasında paletler kullanılmalıdır.
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-Ürünlerin koyulduğu yer düz olmalıdır. Palet üzerine konuluyorsa palet boyu 
ürün boyundan kısa olmamalıdır.
-Yükleme yapılan bölüm su, yağ, koku verici maddeler vb. gibi kirleticilerin 
olmamasına dikkat edilmeli.
-Ürün rulolarının sevkiyat esnasında ezilip kırılmaması için köşeli çıkıntılara 
ve kenarlara temas etmemesine dikkat edilmeli.
-Tüm taşıma işlemleri ürün rulolarına zarar vermeyecek şekilde yapılmalı, 
ürün ruloları yüksekten bırakılmamalı, üzerine basılmamalı, ambalajı 
zedelenmemeli ve sürüklenmemeli.


