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1. Proszę przeczytać instrukcje zamieszczone  
           na etykiecie pojemnika. 
 

2. Proszę nie przekraczać dopuszczalnego 
ciężaru. 

 
3. W przypadku pojemników wielokrotnego użytku 

proszę, przed ponownym napełnieniem 
sprawdzić, czy pojemniki nie są uszkodzone.  

 
4. Przed rozpoczęciem napełniania pojemnika 

należy sprawdzić, czy komin dolny jest 
zamknięty. 

 
5. Należy się upewnić, że pojemnik jest stabilny w 

trakcie napełniania. 
 

6. Należy prawidłowo zamknąć komin górny 
pojemnika. 

 
7. Do podnoszenia napełnionych pojemników 

należy używać podnośnika o odpowiedniej 
zdolności do udźwigu. 

 
8. Widły podnośnika należy ustawić na szerokość 

odpowiadającą odległości pomiędzy pasami 
pojemnika. Pojemnik należy podnosić za 
wszystkie uchwyty. 

 
9. Maszt wózka podnośnikowego przechylić o 

odpowiedni kąt do tyłu. 
 

10. Należy uważać, aby pod podniesionym 
pojemnikiem nie znajdowali się ludzie. 

 
11. Należy się upewnić, że hak dźwigu lub widły 

wózka, które są używane do podnoszenia 
pojemników, mają odpowiednią wielkość i są 
zaokrąglone. Powinny one korespondować z  
grubością pasów lub lin zawiesiowych i 
posiadać grubość min. 10 mm. 

 
12. Należy wziąć pod uwagę możliwość wypadków 

z powodu naładowania elektrostatycznego. 
 

13. Podczas ustawiania pojemników jeden na 
drugim należy zapewnić ich stabilną pozycję. 

 
14. Pojemniki należy chronić przed deszczem i / 

lub dłuższym przebywaniu na słońcu. 
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15. Podczas transportu pojemniki muszą być 
odpowiednio zabezpieczone. 

 
16. Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać 

maksymalnego dopuszczalnego ciężaru 
pojemnika (SWL). 

 
17. Pojemnika nie należy napełniać tylko z jednej 

strony. 
 
18. Podczas transportu nie wolno gwałtownie 

przyspieszać lub hamować. 
 
19. Pojemników nie wolno poddawać gwałtownym 

podnoszeniom lub zderzeniom. 
 
20. Pojemników nie wolno ciągnąć po ziemi. 
 
21. Pojemniki zawsze należy podnosić za wszystkie 

uchwyty, a widły podnoszące muszą być 
rozstawione prostopadle do siebie. 

 
22. Pod uniesionym pojemnikiem nie mogą 

znajdować się ludzie. 
 
23. Masztu wózka podnośnikowego nie wolno 

przechylać do przodu. 
 
24. Widły wózka można wyciągnąć z pasów 

pojemnika dopiero wtedy, kiedy pojemnik 
stabilnie stoi. 

 
25. Należy unikać używania nieodpowiednich 

środków do podnoszenia napełnionych 
pojemników. 

 
26. Pojemników nie wolno ustawiać jeden na drugim, 

jeśli nie jest zapewniona ich stabilność. 
 
27. Nie wolno używać pojemników w innych 

warunkach, bez uzgodnienia tego z producentem 
lub dostawcą pojemników. 

 
28. Wielokrotne używanie pojemnika jednorazowego 

użytku jest zabronione. 
 

29. Nie wolno naprawiać lub ponownie używać 
uszkodzonego pojemnika wielokrotnego użytku 
bez porozumienia z producentem pojemników. 
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