Att tänka på när du paketerar ditt paket
Observera att paketeringstipset endast är en rekommendation och ingen
garanti för ersättning vid eventuell reklamation av skadat gods.
Paket utsätts för olika påfrestningar vid transport, andra paket kan skava och
stöta mot och vibrationer kan uppstå, osv.
Tänk då på att:
✔ Ytterlådan som ger skydd för innerlådan måste vara tålig och robust. Den
ska klara påfrestningar från andra paket, såsom skrav- och tryckskador.
Innerförpackningen ska helt fixera varan så den inte kan röra sig.
✔ När du slår in ditt paket med bubbelfolie, skumplast eller liknande gör
två paket. Ett mjukt inre som dämpar stötarna som kan bli kring varan
och ett hårt yttre som skyddar mot kläm och tryckskador.
✔ Originalkartong kan inte användas som ytteremballage. Denna kartong
är endast som skydd vid lagerhanteringen, däremot kan den användas
som innerförpackning.
✔ Ta hänsyn till material och värdet när du avgör hur det ska packas.
Finns utstickande delar bör även dessa skyddas.
✔ För flytande varor måste burken/flaskan vara tätt omsluten med
absorberande material. Det ska vara så mycket absorberingsmaterial så
det kan suga upp all vätska som finns i behållaren om den skulle gå
sönder. Skulle det bli ett läckage och skada ett intilliggande paket kan
ägaren till det läckande paketet bli ersättningsskyldig till de andra
skadade paketen.
✔ Well som förpackningsmaterial bör endast användas till ytteremballage.
Wellådans hårdhet, styrka och storlek styrs av tyngden och skörheten på
varan som ska packas.
✔ Emballaget får inte vara skadat när godset lämnas in eller hämtas av
transportören. Då skyddar det inte varan och/eller så kan varan ramla ur
förpackningen och/eller skada annat gods eller personal.
✔ Allt styckegods maskinsorteras. Om du sätter på en klisterlapp med
texten ”Ömtåligt” eller ”Denna sida upp” är detta endast en
rekommendation som eventuellt kan efterföljas om möjlighet finns.
✔ Det är alltid avsändaren som är ansvarig för paketeringen och att den är
gjord på fullgott sätt.

