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Εύκαμπτη Συσκευασία
Σακούλες HDPE - LDPE
Συσκευασίες PP
Εκτυπώσεις

ΣΑΤΡΟ 16/01/2016

Με ην παξώλ έγγξαθό δειώλνπκε όηη ην θηικ πνιππξνππιελίνπ πνπ παξάγνπκε παξάγεηαη από
ζπζηαηηθά ηα νπνία βξίζθνληαη ζε πιήξε ζπκκόξθωζε κε ηα πξόηππα γηα πξνϊόληα πνπ έξρνληαη ζε
επαθή κε ηξόθηκα. Οη δηεζλήο θαλνληζκνί είλαη νη εμήο:
EE: Καλνληζκόο ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ) αξηζκ. 10/2011 ηεο 14 Ιαλνπαξίνπ 2011
Σν θηικ πνιππξνππιελίνπ πνπ παξάγνπκε δελ πεξηέρεη επηπιένλ πξόζζεηα, εθηόο από ηελ πξώηε ύιε.
Σν πιηθό έρεη θαηαζθεπαζηεί ζύκθωλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Δπηηξνπήο (EC)
no 2023/2006 ζρεηηθά κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο παξαγωγήο γηα πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε
ηξόθηκα.
Σα ηεζη κεηαλάζηεπζεο δηεμήρζεζαλ κε βάζε ηηο Οδεγίεο 82/711/EEC, 93/8/EEC θαη 97/48CE
(πξνζνκνηωηέο B,C,D γηα 10 κέξεο ζηνπο 40Ο C).
Κωδηθόο
Πξνζνκνηωηήο: Acetic
Πξνζνκνηωηήο:
Πξνζνκνηωηήο:
2
Acid 3% p/v (mg/dm )
Ethanol 50% v/v
Rectified olive oil
(mg/dm2)
(mg/dm2)
Φηικ ΡΡ
1,3
<LoQ
3,5±1,0
Γειώλνπκε όηη ην πιηθό κπνξεί λα πεξηέρεη ππνιείκκαηα νπζηώλ πνπ ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκνύο
(SML) όπωο αλαθέξεηαη ζηελ λνκνζεζία.
πγθεθξηκέλα ε κεηαλάζηεπζε θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ Οδεγία 82/711/EEC, 85/572/EEC, 93/8/EEC
θαη 97/48CE ζεωξεηηθά ( ωο ππόζεζε έρεη νξηζηεί όηη έλα θηιό ηξνθίκνπ είλαη ζε επαθή κε 6dm2
πιαζηηθνύ θηικ)
Οη νπζίεο απηέο είλαη νη εμήο:
Νν FCM

PM/REF

CAS No

Πεξηνξηζκνί

19
779

39090
39815

182121-12-6

SML(T)=1,2mg/kg
SML=0,05 mg/kg

157

74880

84-74-2

SML=0,3 mg/kg

Πεξηερόκελν
210 ppm
Τπόιεηκκα
Καηαιύηε ζε
ppm
**

Πξνζνκνηωηήο:
Rectified olive oil 10
κέξεο ζηνπο 40ν C
(mg/dm2)
Με αληρλεύζηκν ***
Με αληρλεύζηκν ***

*H ηηκή βαζίδεηαη ζηελ δήιωζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πξώηεο ύιεο
**Ο θαηαζθεπαζηήο ηεο πξώηεο ύιεο δειώλεη όηη: ¨Έιεγρνο δηαθόξωλ ξεηηλώλ έρεη ωο απνηέιεζκα ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνύ ππνιείκκαηνο ζε
θζαιηθό πεξηερόκελν πνπ είλαη όρη πάλω από 10-15ppm. Δπηπξνζζέηωο ν έιεγρνο κε πξνζνκνηωηέο ηξνθίκωλ (κε βάζε ηελ ΔΔ 10/2011) έρεη απνηέιεζκα
κε αληρλεύζηκεο θζαιηθέο ελώζεηο κε επαηζζεζία 20ppb.
***Με αληρλεύζηκν. Σηκέο θάηω από ην όξην αλίρλεπζεο.

Η εηαηξία καο δειώλεη όηη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο, απνζήθεπζεο θαη θαηαλάιωζεο ηωλ πξνϊόληωλ είλαη ν
αγνξαζηήο ή ν ηειηθόο θαηαλαιωηήο.
Οη παξαπάλω πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη ζε έγγξαθα πνπ καο παξέρνπλ νη πξνκεζεπηέο καο θαη αλαιύζεηο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε ίδηα
ε εηαηξία.
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