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ÇÖP POŞETI (RULo) (55 x 60 cM XEVSEL ATIK PoşETI)

l . Çöp torbası taşımaya karşı dayanıklı olmalıdır,
2. Çöp torbası sızdrrmaz olmalı, kolay yırtılmamahdır.
3. Üriintin veya orijinal ambalaj/etiket tizerinde işaret ve nıımarasr basıh olmahdır. Et

kalınlığı en az 60 mikron olmahdır.
4. Ebatlan yaklaşık 55 x 60 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmahdır.
5. Atıklann toplanması, biriktirilmesi ve taşıırmİ§ında kullanılan çeşitli büytıftliıklerdeki

polietilenden şişirme ile fılm çekme yöntemi ile üretilmiş olmahdır.
6. Üzerinde 'EVSEL ATlK'ibaresi her iki yiizde de yazılmış olmalıdır.
7. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır.

çöp poşETi (80 x 110 cM) (EvsEL ATIK siyAH çöp poşETi )

l. Yaklaşık 80 mikron kahnlığında ve 90 litre hacimli olmahdır.
2. Orijinal, yfüsek yoğunluk, polietilen hammaddeden iiretilmiş olup, sızdırmaz, çift

taban dikişli özelliği olmalıdır.
3. Yaklaşık 80 x l l0 cm boyutlaıınd4 siyü renkte olmahdır.Paketler rulo şeklinde

olacak dökme paketler kabul edilmeyecekıir..
4. Çöp torbalan; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşlmaya dayanıkh olmalı ve kalsit

içermemelidir.
5. Üzerinde 'EVSEL ATlK'ibaresi her iki yilzde de yazılmış olmalıdır
6. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır

ÇöP POŞETİ (80 x ı10 CM) (TIBBİ ATIK ÇöP PoŞETi )
l. Orta yoğunlukta polietilen hammaddeden srzdırmaz, çift taban dikişli ve körtiksiiz

olarak iiretilmiş; çift kat kalınhğı l00 mikon olan, en az l0 kilogram kaldırma
kapasitesi olmalıdır.

2. Çöp toıbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
3. Üzerinde görülebilecek büyüliikte ve her iki yiizilrıde "Uluslar arası Biyotehlike"

amblemi ile "DiKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmrzı renkli plastik torbalar
olacaktır.

4. Ürüniın veya orijinal ambalaj/etiket iizerinde işaret ve nurnarİ§ı basılı olmalıdır.
5. Ebatlan yaklaşık 80 x 1l0 cm olmalıür. Bir ruloda 20 adet olmalıdır.
6. Atıklann toplarıması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılaıı çeşitli büyfüliiklerdeki

polietilenden şişirme ile film çekme yöntemi ile iiretilmiş olmalıdr.
7. Değerlendirmeler numune iizerinden yapılacaktır.
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