Overensstemmelseserklæring
Identifikation af producenten
Firmanavn
Adresse
Kontakt person
E-mail adresse
Website

Stok Emballage
Erik Stoks Alle 4
DK - 5550 Langeskov
Dorthe Nielsen
DN@stok.dk
www.stok.dk
Er registreret hos fødevareregionen ifølge autorisationsbekendtgørelsen
nr. 1077 af 19/09/2014

Overensstemmelseserklæringen vedrører materialer og genstande med:
Produktnummer

104396/3030

Produktnavn

Poser, klar, PE, løse
9,6 L
270 x 500 x 0,025mm
M/huller
2-4 år

Lagring/Holdbarhed
Bestående af følgende
materialer:
Anvendt råvare

LDPE

Anvendelse

Til kontakt med fødevarer

Fødevaretype

Sæt Kryds.
Vandholdige fødevarer:
Sure fødevarer:
Alkoholdige fødevarer:
Fedtholdige fødevarer:
Fødevarer med PH værdi

LDPE

x
x
x
x
over 4,5

x

Der garanteres, at materialet eller genstanden overholder artikel 3 i
Forordningen (EF) nr. 1935/2004 under forudsætning af at
materialet anvendes som angivet i denne erklæring.
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Kontakttid/temperatur

Materialet eller genstanden er egnet til at gennemgå følgende
temperatur – tid forløb for den pågældende fødevarer:

1
2
3
4

Temperatur (°C)

Tid (varighed)

+5˚C
+2˚C - +5˚C
Frost 0˚C til
-18˚C
Under - 18˚C

0-2
0-2
2-4

Enhed (min.,
timer, dage)
År
År
År

2-4

År

Additiver
Forekommer alle tilsatte additiver på listen i Forordningen 10/2011?
Ja:

x

Nej:
Hvis nej – hvilke andre additiver er tilsat produktet?
Kemisk navn

Cas. Nr.

Mængde i produktet (%)

Positivlisten
Materialet indeholder ikke additiver, der ikke er omfattet af positivlisterne i
bekendtgørelsens bilag.

Specifikke migrations grænser (SMG)
Alle indgangsstoffer er kontrolleret i Forordningen 10/2011 og følgende stoffer har SMGværdi
Ingen oplyst:
Kemisk navn
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Dual Use
Forekommer der dual use additiver i produktet
Ja:
Nej:

x

Hvis ja – hvilke dual use additiver er tilsat?
Kemisk navn

Cas. Nr.

Mængde i produktet (%)

Funktionel barriere
Indeholder produktet en funktionel barriere? Hvis ja, ønskes dokumentation for, at den er i
overensstemmelse med Forordningen 10/2011
Nej

x

Ja
Den funktionelle barriere er i overensstemmelse med Forordningen 10/2011

Total migrationstest
Produktet afgiver ikke bestanddele til fødevaren, defineret i denne
overensstemmelseserklæring, i mængder der overstiger:
60 mg pr. kg. _____x______ (sæt kryds)
10 mg pr dm2 ___________ (sæt kryds)
Specifik migrationstest
Disse oplysninger stammer fra vores leverandørers overensstemmelseserklæringer. Og kan
på foranledning rekvireres.
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Overensstemmelse
Produktet fremstillet i henhold til nedenstående retningsliner
Regler generelt
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og
genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og
89/109/EØF.
Kommissionens forordning (EF) Nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig
praksis for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer (PDF).
Specifikke regler
Kommissionens Forordning Nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt
til at komme i kontakt med fødevarer.
Kommissionens Forordning Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af
forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer EØSrelevant tekst
Kommissionens Forordning (EF) Nr. 282/2008 af 27. marts 2008 om materialer og genstande af
genvundet plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006.
Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1895/2005 af 18. november 2005 om begrænsning i anvendelsen
af visse epoxyderivater i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Kommissionens forordning nr. 450/2009 af 29 Maj 2009 om aktive og intelligente materialer og
genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Direktiv 94/62/EF med senere ændringer om emballage og emballageaffald
Forordning 1907/2006/EF om REACH og Forordning 2002/95/EC RoSH.
DK regler
Bekendtgørelse nr. 822 af 26. juni 2013 om fødevarekontaktmaterialer.
Vi forpligter os hermed til at informere om ændringer i produktet
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Navn

QA-Coordinator
Dorthe Nielsen

Underskrift
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