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Especificações

Aviso: NÃO empilhar em rack ao longo da largura das 
paletes, a menos que os três patins da palete fiquem 
devidamente apoiados. Evitar o contacto direto com as 
seguintes substâncias: compostos à base de benzeno e cloro, 
ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido brómico e brometo de 
metilo. Recomenda-se a realização de testes preliminares em 
cada sistema de manipulação de paletes gravitacional ou 
automatizado, devido à natureza personalizada de cada 
configuração técnica. A CHEP não recomenda a utilização 
desta palete em contacto direto com produtos alimentares 
não embalados.

Palete UK com rebordos no 
topo P1210B (Código 77), 
plástica, 1200 x 1000 mm
Descrição

Palete plástica robusta e reutilizável com superfície 
antiderrapante e rebordos nas quatro extremidades na parte 
superior. Ideal para o carregamento, exposição e distribuição de 
matérias-primas e produtos acabados. É utilizada em pooling e a 
sua manutenção é efetuada em toda a rede de centros de 
serviço da CHEP, facilitando a higiene e a eficiência na cadeia 
de abastecimento e promovendo uma utilização mais sustentável 
dos recursos naturais.

Características e benefícios

Desenvolvida para oferecer as mais rigorosas normas 
de higiene

+ Resistente à água, para que a palete possa ser lavada ou limpa 
a vapor.

+ Elevados padrões de higiene graças a uma superfície não 
porosa resistente a ácidos, gorduras e odores.

+ Possui superfícies lisas e sem espaços vazios, evitando a 
acumulação de humidade, pó ou líquido. O risco de 
contaminação cruzada é reduzido, o que torna esta palete ideal 
para áreas higiénicas e zonas esterilizadas.

Ideal para logística de entrada

+ Superfície e rebordos no topo concebidos para evitar 
derrapagens, mesmo em condições de humidade, para um 
transporte seguro de matérias-primas até ao fabricante e 
produtos acabados ao longo da cadeia de abastecimento.

+ Maximiza o espaço do topo, permitindo a utilização de toda a 
palete e reduzindo os custos de transporte.

Ecológica

+ A rede de pooling da CHEP reduz os desperdícios de 
embalagens e o impacto geral no ambiente.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS (mm)

Detalhe A B C D E F

Nominal 1200 160 279 315 1000 100

Mínimo 1195 158 276 312 995 98

Máximo 1205 162 282 318 1005 102
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Materiais e conformidade

Em polipropileno (PP) virgem e resistente. O produto é fabricado sem 
materiais contaminantes (normas DIN 10503 e EHEDG) e/ou os 
componentes estão em conformidade com as normas 
ISO 8611-1991, JISz 0606 e ASTM D1185-94.

Manipulação

Peso médio

22 kg

Empilhamento

32
máx.

4
janelas

Acesso

-35ºC

45ºC

Amplitude de 
temperatura

Não usar cola 
nem agrafos 

Capacidade de carga 
máxima (empilhamento 

em rack*)

1450 kg

Capacidade de carga 
máxima (estática***)

5000 kg

* Método de teste - ISO 8611 - 2011. teste 1b com ISO bars 
**    Método de teste - ISO 8611 - 2011. teste 2b
***  Método de teste - ISO 8611 - 2011. teste 4b com carga uniforme

1750 kg
23 ºC

1250 kg a 40 ºC

23 ºC 23 ºC

1750 kg a 40 ºC

Capacidade de carga 
máxima (dinâmica**)

5000 kg a 40 ºC



A Brambles Company

Página 2 de 2

Construção integral robusta

+ Resistência otimizada para o manuseamento seguro de cargas
pesadas.

+ A estrutura de um único molde por injeção e uma forte
integridade estrutural tornam as reparações praticamente
desnecessárias.

+ Sem pregos, nem extremidades afiadas ou lascas e,
consequentemente, sem risco de perda de componentes.
Melhora as condições de integridade do produto ao longo da
cadeia de abastecimento.

Compatibilidade do equipamento

+ Totalmente compatível com grades e tabuleiros, fornecendo
um sistema de plástico completo.

+ Pode utilizar-se com todo o equipamento de manuseamento
standard.

+ Entrada de quatro janelas para acesso fácil a partir de vários
lados.

+ Facilidade de empilhamento.

Qualidade consistente

+ Reduz os danos nos produtos e no material de embalagem.

+ A precisão dimensional faz com que se adeque a processos
automatizados de produção, embalamento e armazenagem,
minimizando os danos nos produtos e reduzindo o tempo de
inatividade.

+ Cada palete é cuidadosamente inspecionada e sujeita a
manutenção, de forma a garantir condições melhoradas de
saúde e segurança .

Código de cor azul

+ A cor azul que distingue a CHEP garante a fácil identificação
das nossas paletes.

Importante: As paletes e os contentores CHEP 
mantêm-se sempre como propriedade da CHEP e nunca 
podem ser adquiridos ou vendidos de forma legal. A 
CHEP reserva-se o direito de alterar qualquer 
informação supracitada sem aviso prévio. Para obter 
mais informações, visite www.CHEP.com 

Práticas de manuseamento de materiais

+ Minimizar a elevação a partir da parte inferior dos
patins.

+ Armazenar as paletes em rack sob os blocos
exteriores.

+ A palete não deve ser empilhada em rack diretamente
pelas aberturas da base da palete.

+ Pede-se aos clientes CHEP que removam todos os
materiais de desperdício antes de devolverem o
equipamento CHEP.

Efeitos da temperatura na capacidade de carga

O calor elevado pode amolecer o plástico, pelo que a 
temperatura ambiente deve ser um fator importante a 
considerar ao procurar a palete certa para si e para a 
capacidade de carga de que necessita. Especialmente 
quando precisa de empilhar em rack. Na CHEP, a 
segurança é a nossa primeira prioridade. É por isso que 
aderimos aos protocolos de teste ISO 8611-2011 e 
testamos as nossas paletes a temperaturas elevadas (mín. 
40 °C), para termos a certeza de que podemos garantir 
um empilhamento em rack seguro a temperaturas que 
excedam as temperaturas ambiente padrão (20-27 °C).

Serviço e garantia de qualidade

Todas as paletes devolvidas aos Centros de Serviço CHEP 
são submetidas a uma inspeção rigorosa, para determinar 
se estão em condições de serem reutilizadas. Qualquer 
material estranho visível é removido da palete, e outras 
formas de contaminação detetáveis são removidas 
recorrendo a lavagem com jato de água de alta pressão. As 
paletes que não puderem ser reparadas ou limpas de forma 
a cumprirem os padrões de qualidade dos produtos CHEP 
ou que contenham substâncias potencialmente nocivas 
para a saúde são removidas do pooling.

A CHEP tem uma política de Melhoria Contínua dos seus 
produtos e reserva-se o direito de alterar as 
especificações sem aviso prévio. Ao exercer um "Dever 
de Proteger"‚ a CHEP implementou uma política de 
Saúde e Segurança global denominada Zero Harm e 
desenvolve controlos de gestão para garantir que estas 
responsabilidades são cumpridas de forma eficaz.   




