
Hospisafe 60 l 

RMA verpakken - Vaten 

SAN-BG60LATECH+  -  SAN-BG60LADTECH+ 

De Hospisafe 60 l is een plastiek vat geschikt voor het verpakken van medisch risicohoudend afval. Het  

deksel kan bevestigd worden via scharnieren aan het vat. Er bestaat een vol deksel en een deksel met een 

opening in het midden (135 mm). 

 

Kenmerken 

 2-delig vat, een gele kuip en een wit halfdoorzichtig deksel bevestigd via scharnieren. 

 Kleur: wit en geel 

 Sluit hermetisch af 

 2 handvatten aan de zijkant voor eenvoudig transport 

 Handgreep in het midden van het deksel 

 Gebruiksaanwijzingen op het etiket 

 Voorlopige sluiting mogelijk 

 Definitieve sluiting: het vat is volledig hermetisch afgesloten 

 Maximale vullijn op het etiket 

 Kan worden verbrand zonder schadelijke gevolgen voor milieu 

 Conform ADR, NFX30-505 en arresten inzake verpakking van medisch risicohoudend afval van 24 november 2003 en 6 januari 2006 

 Oorsprong van het product: Europese Unie 

 Vol deksel : SAN-BG60LATECH+ 

 Deksel met centrale opening : SAN-BG60LADTECH+ 
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Technische gegevens 

 Materiaal Polypropyleen 

 Volume 60 l 

 Nuttig volume 52,7 l 

 Maximaal toegelaten gewicht 30 kg 

 Afmetingen 400 x 370 x 590 mm 

 Gewicht 2,1 kg 

 

Toebehoren 

 SAN-CAR.BG Kar voor Hospisafe 30 / 50 / 60 l, openen met pedaal 

 

Verpakking SAN-BG60LATEGH+  (vol deksel) 

 Aantal per pallet  125 

 Afmetingen 230 x 120 x 80 cm 

 Gewicht 285 kg 

 

Verpakking SAN-BG60LADTEGH+ (deksel met opening) 

 Aantal per pallet 120 

 Afmetingen 230 x 120 x 80 cm 

 Gewicht 285 kg 

 

Normen 

 

 
 
 
 
 

 

De Franse NFX30-500 norm is vandaag de strengste Europese norm. Zij bepaalt de standaarden voor de 

containers die punctievast, schokbestendig en lekvrij moeten zijn.  

  RMA 
Voldoet aan de arresten van 24 november 2003 en 6 januari 2006 inzake de verpakking van medisch risico-

houdend afval en onderdelen van menselijke oorsprong. 

 

Vervoer van RMA valt onder de bepalingen van de ADR-reglementering op het vervoer van gevaarlijke stof-

fen in daarvoor specifieke verpakkingen. RMA behoort tot de categorie UN3291.  

  ISO 
       9001 : 2000 Kwaliteitsnorm: ISO 9001 : 2000 
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