YABANCI MADDE POLİTİKALARI
Birincil Ambalaj ve/veya İkincil Ambalaj Sektöründe Ofset Baskılı Karton ve Oluklu Ambalaj Üreten şirketimizde
belirtilen malzemelerle ilgili kontaminasyonu önlemek amacı ile;
Bıçak parçası, falçata ve jiletten oluşabilecek ürün kontaminasyon riskini minimize etmek için, tek kullanımlık
falçata ucu kullanmak, kullanılan bıçak uçlarını kilitli bıçak kutularında biriktirilmesini sağlamak,
Cam ve kırılabilir plastikten oluşabilecek ürün kontaminasyon riskini minimize etmek için; cam ve kırılabilir
plastiklerin üretim alanından uzaklaştırılmasını sağlamak, alternatifinin olmadığı durumlarda kırılmayı ve dağılmayı
engellemek için koruyucu malzemeler ile kaplanmasını sağlamak, o alanlarda çalışmaların kontrollü yapılmasını
sağlamak, işletme içinde oluşan kırıkları kayıt altına alıp, değiştirmek ve parçaların kontrollü olarak üretimden
uzaklaştırılmasını sağlamak,
Tahta ve ahşap nedeni ile oluşabilecek ürün kontaminasyon riskini minimize etmek için; üretim alanı içinde
kullanılan tahta malzemeleri kaplayarak kullanılmasını sağlamak, taşınması sırasında paletlerin temiz koşullarda
tutulmasını sağlamak, kıymık vb. diğer fiziksel kontaminasyon oluşumunu engellemek, oluşan atıkları üretim
alanından düzenli olarak uzaklaştırmak, paletlerin ıslanmasını önlemek için uygun alanlara depolama yapmak, ıslak
olan paletlerin kullanımını engellemek için üretim alanından çekilmesini sağlamak,
Üretim alanında her türlü takı kullanımının engellenmesini sağlamak,
Taahhüdümüzdür.
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FOREIGN MATERIAL POLICIES
In order to prevent contamination in our company which produces Offset Printed Cardboard and Corrugated
Packaging in Primary Packaging and / or Secondary Packaging Sector, we aim to;
Use disposable scalpel to minimize the risk of contamination to the product, via any type of blade, and ensure
that used blade tips are deposited in locked blade boxes,
Minimize the risk of contamination of the product from glass and breakable plastic; ensuring that glass and fragile
plastics are removed from the production area, are covered with protective materials to prevent breakage and
scattering in the absence of alternatives; ensuring that the work is controlled in such areas, to record and change
the fractures formed in the enterprise and to remove the parts from production in a controlled manner,
Minimize the risk of contamination of the product with wood; ensuring that the wooden pallets are kept in clean
conditions during transportation, preventing from other physical contaminants, regularly removing the generated
wastes from the production area, storing pallets in appropriate areas to prevent from getting moist, and
withdrawal of noncompliant pallets from the production area,
Forbid the use of all kinds of jewelery in the field of production,
This is Our Commitment.
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