
Forgalmazó:

Friend Plastic Kft. Filacorn PLA BIO - Ri04

Nyilatkozat kiállítás dátuma: 2022. 04. 13.

Ez a termék megfelel: - 10/2011/EK módosított rendelet

- 1935/2004/EK módosított rendelet

- 2023/2006/EK módosított rendelet

Megfelelés a teljes migrációs határértéknek:

Az élelmiszerrel érintkező felület és a térfogat aránya, amelyet az anyag vagy tárgy megfelelőségének megállapítására 

használnak:

A megfelelőségi vizsgálatot a 10/2011/EK rendeletben meghatározott feltételek mellett végezték, 6 

dm2/kg felület/térfogat (s/v) érintkezési arányt alkalmazva.

Funkcionális gátképzők:

A termék nem tartalmaz funkcionális gátképző(ket). (A 10/2011/EK irányelv 13. és 14. cikke)

Nyomon követhetőség:

A termék neve, a Filanora név és az 

alkalmazott csévetestek a 

Friendplastic brendjei, amelyek 

biztosítják a nyomon 

követhetőséget a piacon.

web: www.filanora.eu

e-mail: hello@filanora.eu

tel: +36-30/318-9355

A termék gyártása során nem használtak kettős felhasználású adalékanyagokat. (450/2009/EK; 1333/2008/EK)

Használati feltételek:

Az élelmiszer típusa(i), amellyel a termék érintkezésbe kerül:

Minden típusú élelmiszer.

Tárolási hőmérséklet és idő az élelmiszerrel érintkezve:

Hosszú távú tárolás legfeljebb szobahőmérsékleten, beleértve a forró töltéses csomagolást. (OM2 

vizsgálati feltételek a 10/2011/EK rendelet szerint)

Fajlagos migrációs vizsgálat 

fémelemekre (Al; Ba; Co; Cu; Fe; Li; 

Mn; Ni; Zn) és primer aromás 

aminokra anilin-hidrokloridban 

kifejezve 

A 10/2011/EK 

rendelet szerint

Megfelel.

További információk kérésre rendelkezésre állnak.

A tisztasági követelmények hatálya alá tartozó anyagok megfelelőségére vonatkozó információk:

Nincsenek tisztasági kritériumoknak alávetett anyagok. (95/45/EK; 2008/60/EK; 2008/84/EK irányelvek) 

A fajlagos kioldódási határértékeken (SML) kívül nincsenek korlátozások alá tartozó anyagok. 10/2011/EK

A termékben nincsenek epoxiszármazékok.  (A vonatkozó jogszabály: 1895/2005/EK)

A termékben nincsenek újrahasznosított anyagok. (A vonatkozó jogszabály: 282/2008/EK)

Információk a "kettős felhasználású" adalékanyagok használatáról az anyagban:

A 10/2011/EK rendeletben meghatározott szabványos vizsgálati 

feltételek mellett a teljes kioldódás 10 mg/dm2 alatt van.

Kérésre további információk is rendelkezésre állnak.

Egyedi összetevők
Specifikus migrációs 

határértékek (SMLs)
Vizsgálati eredmény vagy a számítások alapján becsült 

migrációs szint.

A termékben nincsenek egyedi 

anyagok tőlünk.
n.a.

Az SML-ek nem léphetők túl az s/v esetében 6 dm2/kg 

alatti érintkezési arányhoz viszonyítva.

A korlátozás, vagy előírás hatálya alá tartozó anyagok megfelelőségére vonatkozó információk:

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A jelen nyilatkozat hatálya alá tartozó termék:

7300 Komló

Anna Akna 1/k

Adószám: 25842032-2-02

Nyilatkozat a következőknek való megfelelésről:

A jelen nyilatkozat hatálya alá tartozó termék kizárólag a 10/2011/EK rendelet alapján engedélyezett és az 1. és 2. 

mellékletben felsorolt monomerekből, egyéb alapanyagokból és adalékanyagokból készül.

A termékre vonatkozóan a 10/2011/EK rendelet 19. cikke szerinti kockázatértékelést végeztek.


