SHEQ – Sistem de management

Declarație Euro Pool System® - Tăvi

Declarația de conformitate:
(Privind aprobarea alimentelor, migrare și trasabilitate)
Regulamentul (CE) nr. 10/2011 al Comisiei Europene privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină
în contact cu produsele alimentare, inclusiv toate amendamentele până la (EC) nr. 2019/1338 din 8 august 2019.
și
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele
alimentare
și
Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație a materialelor și a obiectelor destinate să
vină în contact cu produsele alimentare, inclusiv toate amendamentele până la (CE) nr. 282/2008 din martie
2008
Ambalaj:
Material:

Depozitare:

Tăvi din plastic reciclabile din seria EPS colorate albastru și negru.
Polietilenă de înaltă densitate - HDPE cu set culori de bază.
Acest material conține aditivi autorizați prin Regulamentul CE nr. 10/2001, reglementați la o anumită limită de migrare
și pot conține substanțe, autorizate și ca aditivi alimentari ("Aditivi cu dublă utilizare"): E170, E171, E172, E173, E570
și E551.
În condiții de congelare și refrigerare (minimum -15°C/4°F) până la temperatura camerei. Durată tehnică de depozitare
de 3 luni. Nu este potrivit pentru procese suplimentare de producție precum conservare sau sterilizare sau prin încălzire
artificială > 30°C. Potrivit pentru utilizare în aer liber.

Conformitatea s-a verificat prin testarea migrării generale și specifice, aplicând un raport de suprafață pe volum de 6 dm2 pe kilogram
de alimente. Condițiile de testare selectate sunt cele mai defavorabile cu simulanți apoși - acid acetic și etanol. Testele se efectuează
de trei ori de către laboratoarele Intertek din Țările de Jos. Rezultatele testelor sunt în limitele generale și specifice ale migrării.
Astfel, certificăm că toate ambalajele noastre și componentele de ambalare destinate utilizării pentru fructele și legumele în coajă și
netăiate și pentru produse ambalate sunt în conformitate cu cerințele legislației menționate anterior.
Ambalajele noastre sunt fabricate în conformitate cu bunele practici în materie de fabricație, astfel încât, în condițiile no rmale și
previzibile de utilizare, componentele lor nu migrează în produse alimentare în cantități care ar putea:

-

să pună în pericol sănătatea umană,
să determine o modificare inacceptabilă a compoziției produselor alimentare sau o deteriorare a proprietăților
organoleptice ale acestora.

Prezenta declarație nu vă scutește de obligația și responsabilitatea de a verifica dacă ambalajul nostru este adecvat pentru produsul
dumneavoastră.
Vom păstra documentația necesară prezentei certificări în caz de inspecție.
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