WIVA MedProtec620.

Optimale bescherming tegen hoog infectierisico.
De WIVA MedProtec620 voldoet aan de extreem
zware eisen behorende bij de hoog infectieuze
afvalstromen UN2814 en UN2900.
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WIVA MedProtec620
MAUSER Benelux B.V. heeft zijn assortiment verpakkingen ten behoeve van het zgn. speciﬁeke ziekenhuis afval uitgebreid met de WIVA MedProtec620. Deze verpakking is speciaal ontwikkeld om de stroom afval met het hoogste infectierisico te verpakken. De WIVA Medprotec620 is
opgebouwd uit maar liefst 5 lagen. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de extreem hoge eisen ten aanzien van dit type afval.

Wetgeving
Verreweg het meeste ziekenhuis- of medisch afval moet worden ingedeeld onder UN-nummer 3291. Echter in klasse 6.2 van het ADR wordt,
voor wat betreft het infectiegevaar, een onderscheid gemaakt tussen categorie A en B. Wanneer het een stof betreft uit categorie A, die bij
blootstelling aan mensen en/of dieren blijvende invaliditeit, een levensbedreigende- of dodelijke ziekte kan veroorzaken, dan hebben we te
maken met UN 2814, gevaarlijk voor mensen, of UN 2900, gevaarlijk voor dieren. Indien afval wordt ingedeeld onder UN 2814 of UN2900,
gelden de eisen zoals beschreven in Hoofdstuk 6.3 “Voorschriften voor de constructie en de beproeving van verpakkingen voor stoffen van
klasse 6.2”. De testen, waaraan de verpakking moet worden onderworpen, zijn:
- een valproef vanaf 9 m bij -18ºC
- besproeiing met water gedurende 1 uur met minimaal 50 mm water
- een val vanaf 1 meter op een staaf voorzien van een scherpe punt
Verder moet het vat voldoen aan de eisen gesteld in de aanvullende verpakkingsinstructie P620. Deze verpakkingsinstructie bepaalt hoe de
verpakking dient te worden opgebouwd:
a. Binnenverpakking: - een vloeistofdichte houder als primaire verpakking
- twee vloeistofdichte secundaire verpakkingen
- absorberend materiaal tussen de primaire en de secundaire verpakking
b. Buitenverpakking: - een stijve buitenverpakking
Daarnaast worden er nog aanvullende voorschriften vermeld in deze verpakkingsindustrie , met als opvallendste het weerstand kunnen
bieden aan een drukverschil van ten minste 95 kPa en aan temperaturen van -40 tot +55 oC.
De eisen vermeld in deze verpakkingsinstructie zijn zgn. “capability” eisen. De eisen beschreven in Hoofdstuk 6.3 zijn UN eisen. Deze laatste
zijn opgenomen in het UN rapport.

Uw voordelen
n UN-gekeurd met een hoog vulgewicht
n Optimale bescherming van de inhoud
n Gekeurd voor vloeistoffen en vaste stoffen

n Laag eigen gewicht
n Gunstige prijs-/ kwaliteitsverhouding

Beschrijving
Binnenverpakking : - primaire verpakking

Buitenverpakking
Netto inhoud
Identiﬁcatie

: bestaande uit een 30 l dekselvat voorzien
van een dubbele kunststof binnenzak
- secundaire verpakking : een supersterke kunststof zak voorzien van
absorptiemateriaal
: kartonnen doos met schokabsorberend materiaal
: ca. 25 liter
: voorzien van een identiﬁcatielabel in de verpakking

Technische gegevens
Doos (lxbxh)
Diameter vulopening
Totale Gewicht
UN Nummer

33 x 33 x 57,5 cm
24 cm
4.0 kg
UN 4G/class 6.2/07/B/WIVA-070046

Kwaliteitsgarantie

MAUSER Benelux B.V.
Souvereinstraat 1
Postbus 235 • 4900 AE Oosterhout NL
Telefoon +31 (0)162-48 37 00 • Telefax +31 (0)162-48 37 50
sales.nl@mausergroup.nl
www.mausergroup.nl

Industrial packaging solutions

MAUSER Benelux 05/07

Management Service

MAUSER Benelux B.V. is gecertiﬁceerd volgens ISO 9001, welke is geïntegreerd in MAUSER’s kwaliteitsborgingssysteem voor de productie van UN gekeurde verpakkingen. Als lid van de Gütegemeinschaft Kunststoffverpackungen
is MAUSER tevens verplicht tot het laten uitvoeren van periodiek onaangekondigde controles door het
Süddeutsche Kunststoff Zentrum.

