
v odprtem poolu za izmenjavo standardnih palet

Značilnosti za klasifikacijo Euro palete:

1 Lesena ravna paleta (800 mm X 1200 mm) skladna s standardom DIN EN 13698-1

2 Izdelava skladno s standardom

3 4 vogalni robovi čeljeni-prirezani, 3 podne deske na obeh zgornjih robovih so posnete

4 Sposobne za uporabo skladno z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1)

5 Izdelana iz žaganih hrapavih-raskavih desk, slika razporeditve žebljev skladna s standardom

6 Dopustne naravne vzdolžne pokline desk

7 Nobeden konstrukcijski del ne manjka: kot so deska, sanišče, kocka

8 Nobeni trhli, gnili ali prepereli konstrukcijski deli

9 Nobeni nedopustni konstrukcijski deli

10 Nobena štrleča, nalomljena ali prelomljena deska

11 Nobena zasukana kocka

12 Nobeno luščenje, nobene razpore lesa z vidnimi povezovalnimi elementi 

13 Nobena premočena paleta

14 Nobene onesnaženosti-nečistoče, ki se lahko prenesle na tovor, n.pr. barva,  

olje, vonj, napadenost  od insektov, plesnenje

15 Nobene adhezivnosti-prilepljenosti, n.pr. kartona, folij, trakov

16 Sledi uporabe

17 Od vsake predpisane oznake mora biti najmanj ena čitljiva

18 Vse predpisane oznake morajo biti čitljive

19 Nobenih štrleči odkruški-iveri kot posledica uporabe

20 Rahlo zasukane kocke (≤ cca. 1 cm zamika)

21 Največ eden viden povezovalni element po konstrukcijskem delu,  
največ 2 vidna povezovalna elementa po paleti

22 Vlažnost lesa ≤ 22%

23 Nobene onesnaženosti

24 Svetel les

RAZRED A

NOVA
RAZRED B

RAZRED C

EPAL - Euro palete 800 x 1200 mm

Zakonske zahteve
Pri obravnavani paleti v tem dokumentu gre za  leseno ravno paleto skladno z ev-
ropskim  standardom EN 13698-1,„Produktna specifikacija za palete - Del 1: Izde-
lava lesenih ravnih palet 800 mm x 1200 mm “, ki se kot novi ter rabljeni nosilec 
tovora, ob upoštevanju njegove uporabe skladno z Zakonom o varnosti in zdravju 
pri delu (ZVZD-1) ter Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1), daje v promet 
in/ali delavcem na razpolago kot tehnično skladiščno delovno sredstvo.
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Kratek glosar

EPAL  European Pallet Association e.V.
DIN EN 13698-1  Produktna specifikacija za palete - Del 1: Izdelava lesenih ravnih palet  

800 mm x 1200 mm
ZSVP-1 ZAKON o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) 
Uporabna Pri uporabi skladni s predpisi za skladiščenje in transport
MFH Primerna Paleta je sposobna za manipulacijo z različnimi strojnimi, avtomatiziranimi  
 napravami pri skladiščenju in v transportu (ročni viličarji, motorni viličarji,  
 avtomatizirane naprave za skladanje in pakiranje, tekoči trakovi, ter  
 avtomatizirana visokoregalna skladišča z računalniško podprtim  
 sistemom upravljanja)
ISPM15/IPPC Fitosanitarno tehnično obravnavanje skladno s standardi IPPC 
 Zahtevano tehnično sušenje (KD = (kiln dried)



KLASIFIKACIJA KAKOVOSTI PALET
v odprtem poolu za izmenjavo standardnih palet

NOVA

RAZRED B

NEUPORABNE

RAZRED A

RAZRED C

uporabna za  SKLADIŠČENJE TRANSPORT  MFH

uporabna za  SKLADIŠČENJE TRANSPORT  MFH

Palet s temi napakami in pomanjkljivostmi brez popravila ni dovoljeno uporabiti v odprtem poolu za izmenjavo

uporabna za  SKLADIŠČENJE TRANSPORT  MFH

uporabna za  SKLADIŠČENJE TRANSPORT

Lastnosti:

• ISPM 15 / IPPC

• sušena v toplotni komori

• 800 x 1200 x 144 mm

• zagotovljena nosilnost: 1.500 kg

• maksimalna vlažnost lesa 22%

Lastnosti:

• svetla barva lesa

• paleta je bila že uporabljena

• ISPM 15 / IPPC ni zagotovljen

• maksimalna vlažnost lesa 22%

Lastnosti:

• temna barva lesa

•       pri presoji celotne skladovnice sta  

 mešano možni: temna/svetla barva

• paleta je bila že uporabljena

• ISPM 15 / IPPC ni zagotovljen

• maksimalna vlažnost lesa 22%

Lastnosti:

• paleta je bila že uporabljena

• ISPM 15 / IPPC ni zagotovljen

POZOR: Svetlost lesa sama ne zagotavlja pripadnost k razredu NOVA.  
Nujno je treba preveriti kriterije gradacije naslednjih razredov

POZOR: Svetlost lesa sama ne zagotavlja pripadnost k razredu A. 
Nujno je treba preveriti kriterije gradacije naslednjih razredov.

Nedopustno popravilo Nobena predpisana oznaka  
ni več čitljiva

Zabitje štrlečih pritrdilnih  
elementov

Sušenje/čiščenje premočenih 
desk

Onesnaženja-nečistoče, ki se lahko  
prenesejo na tovor, n.pr. barva, olje, vonj, 

plesen, madež od plesni, itd.

Vogalne oznake  
paletne organizacije 
(možni EPAL, UIC)

Vogalne oznake  
paletne organizacije 
(možni EPAL, EUR)

4 čeljeni - prirezani  
vogalni robovi

Manjkajoči konstrukcijski del

Vidni pritrdilni elementi, 
npr. žeblji

Nadopusten konstrukcijski del, n.pr. pre-
majhna dimenzija, trhlost, lisičavi rob

Zasukana kocka > cca 1 cmNalomljena ali prelomljena 
prečna deska

Vse predpisane vogalne 
oznake morajo biti čitljive  
(možne EPAL, UIC, EUR)

Luščenje lesa dopustno

Nobenih zasukanih kock

Sledi uporabe, toda brez 
onesnaženosti

Sledi uporabe, potem-
nenje lesa dopustno Sledi uporabe, potemnen-

je lesa dopustno

Vlaga na površinah zaradi 
uporabe, n.pr. sadje  
ali zelenjava

Vogalne oznake paletne 
organizacije morajo biti 
čitljive najmanj na eni kocki

Adhezivnosti, n.pr. kartona,  
folij, trakov, etiket dopustna.  
Po odstanitvi možna višja  
klasifikacija

Kocke so lahko  
rahlo zasukane,  
(≤ cca. 1 cm zamika)

Onesnaženja-nečistoče, ki se ne  
morejo prenesti na tovor

POZOR: po posameznem konstrukcijskem delu je lahko viden največ 1 žebelj, na celotni 
paleti sta lahko vidna največ 2 žeblja - njihove konice ne smejo biti vidne, oz. odkrite

Dopustno licencirano popravilo -  
kontrolna sponka in/ali žebelj za 
označevanje popravila

Dopustno licencirano popravilo -  
kontrolna sponka in/ali žebelj za 
označevanje popravila Dopustno licencirano popravilo - 

kontrolna sponka in/ali žebelj za 
označevanje popravila

Dopustna odprava 
pomanjkljivosti s 
strani uporabnika 
za klasifikacijo ka-
kovosti (A, B, C):

Nobenih luščenj lesa zaradi 
vplivanja uporabnika

Nobenih luščenj lesa zaradi 
vplivanja uporabnika

Nobenih sledi uporabe, svetel 
les, nobenih luščenj lesa zaradi 
vplivanja uporabnika

POPRAVILO 
dopustno samo pri 
licenciranih obratih 
za popravilo:

Nobenih zasukanih kock

Vse predpisane vogalne 
oznake morajo biti čitljive 
(možne EPAL, UIC, EUR)

Zgornja robova vseh 
podnih desk morata biti 
posneta 

Nobenih adhezivnosti, n.pr. 
kartona, folij, trakov, etiket

Nobenih adhezivnosti, n.pr. 
kartona, folij, trakov, etiket
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Izdelana iz žaganih hrapavih-
raskavih desk, slika razporeditve 
žebljev mora biti pravilna in 
ponavljajoča

IPPC registracijska 
številka,  
oznaka proizvajalca oz.  
številka licence


