
Artikelen met een CD locatie met 
PGS classificatie
Als er bestelde goederen binnen komen zonder vaste locatie 
worden ze op een tijdelijke locatie gezet. De locatie begint dan 
met CD. Deze goederen worden over het algemeen dezelfde dag 
nog gepikt voor een order. Soms blijven ze 24 uur staan op deze 
locatie omdat de verkooporder nog op artikelen wacht die onderweg 
zijn van leverancier naar Schwartzmans.
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Maar we willen toch een signaleringssysteem invoeren wanneer het logistieke personeel een volume controle dient uit te 
voeren in de CD zone.

Elk product met de volgende pictogrammen wordt voorzien van een rode magneet bij de CD locatie.

Als onderstaande magneet meer dan 10x toegevoegd is aan een artikel op een CD locatie dient met het volume aan kg 
of liters te tellen en indien het de vrijstellingsondergrens overschrijd dient met een locatie aan te maken in het juiste 
compartiment of de juist brandkluis.

Het kan zijn dat artikelen die op een CD locatie staan een specifieke opslag behoeven volgens de PGS15 richtlijn.
Daar er vrijstellingen zijn betreft tijdelijke overslag hoeven we deze crossdock artikelen niet gelijk in een kluis of 
PGS compartiment op te bergen.

Gevaar conform de klasse
zonder bijkomend gevaar b

Verpakkingsgroep Ondergrens/vrijstelling kg of Ia

Alle klassen I 1

2 (UN 1950 Spuitbussen en
UN 2037 Houders, klein, gas)

n.v.t. 50

5.2 LQ verpakkingen die stoffen 
bevatten met UN-nummer 3103 
t/m 3110 (type C t/m F zonder 
temperatuurbeheersing)

30c

6.1 II en III 50

5.1 II en III 50

3 II 25

3 III 50

4.1 / 4.2 / 4.3 II en III 50

6.2 categorie I3, I4

8

II en III

II en III

50

250

CMR-stoffen n.v.t. 1

Bijtend Ontvlambaar Oxiderend Milieugevaarlijk


