SHEQ - Styringssystem

Erklæring Euro Pool System® - Brett

Samsvarserklæring
(Angående næringsmiddelgodkjenning, migrasjon og sporbarhet)
Kommisjonsforordning (EU) Nr. 10/2011 om plastmaterialer og -gjenstander beregnet til å komme i kontakt med
næringsmidler, og dens endringer opp til og med (EU) nr. 2019/1338 av 8. august 2019.
og
Kommisjonsforordning (EU) Nr. 1935/2004 om materialer og -gjenstander beregnet til å komme i kontakt med
næringsmidler
og
Kommisjonsforordning (EU) Nr. 2023/2006 om god framstillingspraksis for materialer og artikler som er ment
for å komme i kontakt med næringsmidler, og dens endringer opp til og med (EU) nr. 282/2008 av mars 2008

Emballasje: Blå og svart farget serie EPS returnerbare plastbrett.
Materiale: Høytetthetspolyetylen - HDPE med fargemasterbatch.
Dette materialet inneholder tilsetningsstoffer som er
autoriserte av Kommisjonsforordning nr.
10/2011 regulert med en spesifikk migrasjonsgrenseverdiene, og kan inneholde stoffer som også
er autoriserte som tilsetningsstoffer til næringsmidler («Tilsetningsstoffer for dobbel bruk»): E170,
E171, E172, E173, E570 og E551.
Lagring:
Fra kjøle- og frysemiljøer (minimum -15 °C/4 °F) opp til romtemperatur. Teknisk oppbevaringstid 3
måneder. Ikke egnet for ytterligere produksjonsprosesser som pasteurisering eller sterilisering eller
med kunstig oppvarming >30 °C. Egnet for bruk utendørs.
Etterlevelse har blitt bekreftet ved generell og spesifikk migrasjonstesting, og gjelder for et overflate til volumforhold på 6 dm2 per kg næringsmidler. De valgte testbetingelsene er de verst tenkelige med de vannholdige
simuleringsmidlene eddiksyre og etanol. Testene er utført tre ganger og testen med olivenolje fire ganger, av
Intertek Laboratories i Nederland. Testresultatene er innenfor den definerte generelle og spesifikke
migrasjonsgrenseverdiene.
Vi sertifiserer derfor at alle vår emballasje- og emballasjekomponenter som skal brukes til uskrellet og
uoppskåret frukt og grønnsaker og pakkede næringsmiddelprodukter overholder kravene i lovverket nevnt
over.
Vår emballasje er produsert i samsvar med god framstillingspraksis slik at de, under deres normale og
forutsigbare bruksbetingelser, ikke migrerer innholdsstoffene sine til næringsmidler i mengder som kan:
- sette den menneskelige helse i fare,
- føre til en uakseptabel endring av sammensetningen av næringsmidler eller en forverring av deres
organoleptiske egenskaper.
Denne erklæringen unntar deg ikke for dine forpliktelser og ditt ansvar for å kontrollere om vår emballasje er
egnet for ditt produkt.
Vi vil bevare tilstrekkelig dokumentasjon på dette sertifikatet for inspeksjon av myndighetene.
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