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 نکته های مهم در صادرات سنگ به آلمان
 

 تولید  .1

  .تقلب استسنگ چسبانده شده در آلمان مصداق . در تولید محصوالت هیچگونه چسبی استفاده نشود .1.1

 .محصوالتی که دارای ترک هرچند کوچک هستند جداشوند .1.1

 .هیچگونه پرشدگی نباشدارسال میشود، پرنشده که به عنوان در محصوالت  .1.1

 .از چیزی مانند گچ غیر روغنی استفاده شود که قابل پاک کردن باشد روی سنگبرای عالمت زدن  .1.1

متناسب با  رنگیه میگردند از رزین شفاف و یا در مورد تراورتنهایی که به عنوان محصول پر شده عرض .1.1

 .رنگ محصول برای پر کردن سنگ گردد

در صورت وجود سوراخ بزرگ در اسلب، ابتدا سوراخ توسط تکه سنگهای طبیعی به صورت همگن پر شود  .1.1

 .و سپس سنگ رزین و پولیش گردد

قسمتهای پر شده در سنگ کامال با سنگ  ،نکته تعیین کننده در کیفیت سنگها اینست که بعد از فراوری کامل .1.1

 .همگونی داشته باشد

توری و رزین باید از اپوکسی استفاده شود که در صورت نیاز به استفاده از توری و رزین در پشت سنگ،   .1.1

 .تحت هیچ شرایطی از سنگ جدا نشوند

 .شوندکمپرسور پاک باد توسط آب و یا گرد و غبار روی محصوالت قبل از بسته بندی  .1.1

 

 ته بندیبس .2

گ حداکثر یک تن وزن داشته ی سنودر آلمان، جعبه ها و پالتهای حا و عرضه کاالبا توجه به سیستم حمل  .1.1

 . باشند

برای سفارش بسته بندی باید در نظر گرفت که در بسیاری از موارد، برای حمل جعبه و پالتهای های سنگ،  .1.1

میلیمتر و فاصله بین شاخکهای  85شاخه های آنها ( ارتفاع)از لیفتراکهای دستی استفاده میشود که ضخامت 

 . سانتیمتر است 11

 .کل و ظرفیت مشخص و ثابت در نظر گرفته شودبرای بارهای یکسان، فرمت یکسانی از بسته بندی با ش .1.1

روی تایلها  سطح سنگهای تایل و اسلب به صورت رو به رو و پشت به پشت در جعبه ها چیده شوند و بین .1.1

 .ورقه پالستیکی برای محافظت گذاشته شود

تمام  جدای از الزام قانونی برای سمپاشی بسته بندیهای چوبی جهت صادرات از ایران، در آلمان نیز مجددا .1.1

کاالهای وارداتی که در بسته بندی آنها از چوب استفاده شده توسط اداره محیط زیست قبل از ترخیص کنترل 

پوست درخت در چوبهای بسته بندی میتواند تبعات  وجود میشود و وجودهرگونه کرم خوردگی و همچنین

 .بسیار منفی و هزینه های زیادی ایجاد نماید

آنها فقط چوبهای فشرده شده مانند نئوپان و سه الیی و یا ام دی اف استفاده  برای کاالهایی که در بسته بندی .1.1

 .شده نیازی به کنترل مجدد اداره محیط زیست آلمان نیست

نباید قسمت فلزی مستقیم روی در صورت استفاده از تسمه هایی که تمام و یا قسمتی از آنها فلزی هست،  .1.1

 .سنگ قرار بگیرد
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زیرا . در بسته بندی چیده شوند که روی سنگ مستقیم بر میخ بسته بندی قرار نگیردسنگها باید به گونه ای  .1.1 

 .باعث خش برداشتن و لک زنگ زدگی روی سنگ خواهد شد

از کاغذ و یا مقوا در بسته بندی استفاده به جز موارد سفارش شده  ،با توجه به بارش زیاد و رطوبت هوا .1.1

 .نشود

در بسته از سایر ضربه گیرها مثل پلی یورتان یا فوم از یونولیت  به جای استفاده در صورت امکان .1.12

 .شود بندیها استفاده

در بسته بندی از مواد پالستیکی استفاده شود که در مجاورت با سنگ بر روی رنگ آن تاثیری رنگی  .1.11

 .و یا شیمیایی نگذارند

نترل باشد و اگر در طول بسته بندی به گونه ای انجام شود که توسط ماموران گمرک و پلیس قابل ک .1.11

 .مسیر حمل توسط گمرک در بین راه باز و کنترل شدند، امکان بستن مجدد و حمل بدون خسارت آن باشد

 .مهرهای سمپاشی باید به صورت خوانا در کناره های پالتها زده شوند نه سطح روی آنها .1.11

 

 بارگیری کاال .3

 .بتوان از طرفین آنها را توسط لیفتراک تخلیه نمود جعبه ها یا پالتها در کامیون در جهتی گذاشته شوند که .1.1

جعبه ها یا پالتها در کانتینر در جهتی گذاشته شوند که بتوان آنها را از سمت درب کانتینر توسط لیفتراک یا  .1.1

 .لیفتراک دستی تخلیه نمود

 .در کانتینر هر جعبه را دقیقا روی جعبه دیگر قرار داد و نه روی دو جعبه .1.1

 .التها در کانتینر باید توسط  اتصالهای چوبی به وسیله پیچ یا میخ به هم فیکس شوندجعبه ها یا پ .1.1

در موقع بارگیری دقت شود که کاالها به واسطه کف تریلی یا کانتینر، تسمه های فیکس کننده بار و یا وسیله و  .1.1

 .افراد بار کننده به روغن یا کثیفی آغشته نشود

 .و یا تریلی از بلوکهای بزرگ یونولیت استفاده نشودبرای فیکس کردن کاال در کانتینر  .1.1

در صورت لیز بودن کف بسته بندیها، از تسمه های ضد لیز خوردن در زیر آنها استفاده شود تا در طول  .1.1

 .ع موجب جریمه راننده خواهد گردیدتخلف از این موضو. مسیر جابجا نشوند

 

 مدارک .4

اینویسها با رعایت تمامی موارد شامل مشخصات کامل خریدار و فروشنده با فرمت ثابت و همیشگی صادر  .1.1

 .شود

و اصل آن به شود ایمیل در اسرع وقت کپی مدارک  مل با کامیون بعد از انجام امور گمرکی،در صورت ح .1.1

 .راننده تحویل شود

 .کشتی، در اولین فرصت ممکن کپی مدارک ایمیل و اصل آنها پست شود در صورت حمل با  .1.1

 .مدارک و شرایط بیمه حمل حتما از شرکتهای باربری اخذ شود .1.1

 



 

 

Naturstein Elegant e.K | Am Wiesenpfad 43 , D-53340 Meckenheim | Inhaber: Manouchehr Sadeghi 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn, HRA 9167 | USt-IdNr.: DE316241943 

Bankverbindungen: Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE05370501981934247352 , BIC: COLSDE33XXX 

Naturstein Elegant e.K. 
Ihr Großhändler für Natursteine 

Naturstein Elegant e.K. 
Am Wiesenpfad 43 
53340 Meckenheim 
 
Tel.: 0157 3168 1917 
info@natursteinelegant.de 
www.natursteinelegant.de 
 سایر موارد .5 

 .به شرکت حمل و نقل و راننده تذکر داده شود که زمان رسیدن به مقصد را حداقل دو روز قبل اطالع دهند .1.1

داده شود که در صورت بروز مشکل و تغییر زمانبندی حمل، بالفاصله  به شرکت حمل و نقل و راننده تذکر  .1.1

 .به گیرنده کاال اطالع دهند

 .نمونه های دستی فاقد هیچگونه الیاف فایبرگالس در پشت سنگ باشند .1.1

 .ماژیک مستقیم روی سنگ نوشته نشود مشخصات  و نام سنگ توسط .1.1

 . در صورت همگن نبودن و غیر قابل سورت بودن سنگ، دو نمونه شامل بهترین و بدترین سنگ ارسال شود .1.1

در طول کل فرایند تولید تا ارسال بار از آغشته شدن محصوالت به لکه های روغن، رنگ، و یا سایر مواد  .1.1

 .شیمیایی جلوگیری شود

برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت و مشکل، بهتر است در کلیه مراحل تولید، بسته بندی و بارگیری  .1.1

  .گردد ارسالبه مشتری جهت کنترل و تایید عکسهایی با وضوح مناسب تهیه و همزمان 


