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Dísztasakok (ajándék tasakok) használati és kezelési utasítása
Tisztelt Vásárló!
Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott
dísztasakok (más néven: ajándék tasakok, zsinórfüles tasakok, italtasakok, a
továbbiakban: dísztasakok) felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást.

Kérjük, hogy jelen utasítást tanulmányozza át és annak megfelelően járjon el!
1. A dísztasakok rendeltetése és felhasználásának módja:
A dísztasakok méretüknek megfelelő, kisebb–nagyobb ajándéktárgyak, palackozott
italok, csomagolt élelmiszerek (első sorban édességek és delikát élelmiszerek)
elhelyezésre, kényelmesebb mozgatására és általában egy megajándékozandó személy
részére történő elegáns átadására szolgáló termékek.
A dísztasakok alapanyag papír. Egyes típusoknál a papír egyik oldalát nagyon vékony
műanyag borítással látják el a gyártás során, mely által ezek e tasakok külső felülete
védelmet kap a freccsenő folyadékkal szemben, és nedves törlőkendővel tisztíthatóvá is
válik. A laminálás révén a dísztasak fényessé válik, lakkszerűen csillog. E tasakokat ezért
helyenként lakk tasaknak is nevezik.
A dísztasakokat alapvetően az különbözteti meg a hasonló kialakítású egyéb tasakoktól,
hogy a dísztasakokra nyomdai úton olyan grafikai megjelenítések kerülnek, amelyek
révén a tasakok – a dizájn tervező és a forgalmazó szándéka szerint - esztétikusabbá
váltak.
A tasakok praktikus hordozhatóságát, a tasakokon kialakított lyukakba fűzött zsinórfül
biztosítja. A zsinórfül anyaga lehet műanyag (polipropilén) vagy pamut.
A tasakok terhelhetősége mérettől függően az alábbi:
Italos tasak és normál (kis méretű) tasak: 1,5 kg.,
Közepes és nagy méretű tasak: 2 kg.,
Óriás és gigant tasak: 3 kg.
A tasakok túlterhelésből fakadó elszakadásáért a forgalmazó nem vállal felelősséget.
Fontos figyelmeztetés:
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Igen ritkán előfordulhat, hogy a leggondosabb munka és a megfelelő ragasztóanyag
használata ellenére, egy-egy dísztasak ragasztása nem kellően erős, ami miatt a
tasakok oldalt vagy alul kinyílhatnak, miáltal a tasakokba tett tárgyak kieshetnek. Ezért
mind a megvásárlás előtt, de különösen a használatbavételt megelőzően ellenőrizze a
ragasztás megfelelősségét! Az ellenőrzés elmaradásából és hibás tasak használatából
eredő károkért a forgalmazó nem vállal felelősséget. A már megvásárolt és hibásnak
bizonyult tasakokat a forgalmazó a vásárlást igazoló számla vagy blokk ellenében
visszaveszi.
Használatbavétel előtt ellenőrizze, hogy a zsinórfül megfelelően rögzült-e a zsinórfül
áthúzása céljából kialakított furatba. Ellenkező esetben a zsinórfül kicsúszhat a
tasakból és a tasak a bele tett tárgyal együtt leeshet a földre.

2. Biztonsági előírások:
a. A dísztasakok alapvetően a fent leírt használat céljából került elkészítésre.
dísztasakok emberi vagy állati fogyasztásra nem alkalmasak, azok elfogyasztása
megbetegedéshez, nagy mértékű fogyasztás esetén akár halálhoz is vezethetnek.
b. A dísztasakok különféle nyomdafestéket tartalmaznak, melyek egészségre
ártalmasak lehetnek, amennyiben azt valaki vagy valamely állat elfogyasztja!
Különösen ügyelni kell arra, hogy gyermek ne vegye szájba, ne rágcsálja meg a
lapokat.
c. A dísztasakok alapanyaga papír, mely gyúlékony, ezért azokat sugárzó hőtől vagy
nyílt lángtól távol kell tartani. Ez alól kivételt jelent az, ha a dísztasak felhasználója
a tasakot megsemmisítés céljából el kívánja égetni. Az elégetést csak tüzelésre
alkalmas készülékben (kályha, kazán, kandalló) lehet elvégezni. A dísztasakok
kézben tartva nem gyújthatók meg és nem égethetők el!
d. Tilos égetés útján megsemmisíteni az úgynevezett laminált tasakokat (1. pont
második bekezdés), mert a műanyag elégetése során káros anyagok
szabadulhatnak fel, melyek szennyezik a levegőt és mérgezéshez, rendkívüli
esetben halálhoz is vezethetnek.
e. Ügyeljen arra, hogy a dísztasakokat (különösen a laminálással meg nem
erősítetteket) lehetőleg minél kisebb fizikai behatás érje, mert azok könnyen
meggyűrődhetnek vagy szakadhatnak. A fizikai hatás miatt bekövetkező
gyűrődésre, szakadásra a forgalmazó semmilyen garanciát vagy szavatosságot
nem vállal.
f. a dísztasakokba nem szabad csomagolatlan éles vagy hegyes tárgyat tenni.
g. a a dísztasakokba folyadék csak palackozott formában tehető. Bármilyen
folyadék, amely közvetlenül érintkezik a tasakkal rongálhatja azt.
h. fokozottan kell ügyelni arra, hogy a tasakot gyermek nehogy a fejére húzza, mert
az fulladáshoz vezethet. Ugyancsak ügyelni kell arra, hogy a gyermek a zsinórfület
nehogy a nyakára tekerje. Ezért ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül játszani a
dísztasakokkal.
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3. Környezetvédelmi előírások:
A laminált dísztasakok szelektív hulladékgyűjtőbe nem tehetők, mert a tasakok papír
alapanyaga nem választható szét az azt kívülről védő lamináló fóliától. Ezért ezeket a
tasakokat – amennyiben már nincs rájuk szükség – háztartási hulladék gyűjtőbe kell
dobni. A laminálás nélküli, papírból, illetve kartonból készült dísztasakok a szelektív
papírhulladék-gyűjtőbe dobhatók.
4. Felhasználási határidő:
A dísztasakok megfelelő tárolás mellet a vásárlástól számított 2 évig felhasználhatók a
fentiekben megjelölt célra, de felhasználás előtt ellenőrizni kell, hogy a ragasztások épeke és a várható terhelés alatt is kellően erősek maradnak-e. A zsinórfülek
szakítószilárdságának kellő erősségét is ellenőrizni kell. A tárolás alatt mind a papír, mind
a zsinórfül, mind pedig a ragasztás elöregedhet, ami miatt a tasak a rendeltetésének
megfelelően már nem használható
5. A tasakok tárolása:
A tasakokat száraz, sugárzó hőtől és napsugárzástól védett helyen lehet tárolni. A lapokat
a nedvesség károsítja, a napsugárzás pedig megsárgítja.

A dísztasakok forgalmazója: Cardex Európa Kft. Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 267.
www.cardex.hu

