
Hendi Polska Sp. z o.o. tel: +48 658 70 00

ul. Magazynowa 5 fax: +48 658 70 01

62-023 Gądki www.hendi.pl

Polska info@hendi.pl

Hendi Polska Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5

62-023 Gądki Polska

Gądki,

Prezes Zarządu

POJEMNIK NA CIASTO DO PIZZYNazwa Produktu:

Deklaracja zgodności z wymaganiami dla wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

wykonany z polipropylenu, jest przeznaczony do przechowywania wszystkich rodzajów żywności* w temperaturach od -40 °C do +75 °C, może być 

stosowany do kontaktu z żywnością w temperaturze pokojowej do 30 dni oraz do 60 dni w warunkach chłodniczych i w zamrażarkach.

*(patrz kategorie żywności wymienione w Dyrektywnie 85/572/EWG DYREKTYWA RADY z dnia 19 grudnia 1985 r. ustanawiająca wykaz płynów modelowych do 

zastosowania w badaniach migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi z 

późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniu 10/2011/WE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i 

wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością)

Materiał, z którego wykonane są pojemniki spełniają wymagania wszystkich mających zastosowanie przepisów prawa, w tym w szczególności 

następujących rozporządzeń:

1935/2004/WE ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1935/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

1895/2005/WE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych 

pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

2023/2006/WE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu 

do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

10/2011/WE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późniejszymi aktualizacjami (łącznie z ostatnią zawartą w Rozporządzeniu 1183/2012/WE) 

Produkty wykonane są z następujących materiałów początkowych:

- polipropylen BF970MO i RE420MO.

Materiały nie zawierają substancji niedozwolonych w wymiennych rozporządzeniach.

Warunki badań:

Płyn modelowy: kwas octowy 3% p/V

Czas / temperatura: 10 dni /40 °C 

Płyny modelowe i warunki badań zostały wybrane zgodnie z dyrektywą 82/711/EWG i 85/572/EWG wraz z późniejszymi zmianami.

Limity migracji globalnej jak też specyficznej są zachowane w warunkach użytkowania określonych powyżej. Oświadczenie wydane jest na 

podstawie testów analitycznych lub w oparciu o obliczenia dotyczące migracji substancji przeprowadzonych zgodnie z Dyrektywą 82/711/CEE i 

85/572/CEE. Wartości graniczne są zachowane przy następujących warunkach kontroli: (6 dm2 materiału na 1 kg środka spożywczego).

Materiał nie zawiera substancji regulowanych przez rozporządzenia 1333/2008/WE i 1334/2008/WE z późniejszymi zmianami (dotyczące tzw. 

„dual use additives”).

Na podstawie danych doświadczalnych oraz obliczeń teoretycznych substancje te są zgodne z wymaganiami rozporządzenia 10/2011/WE art. 11, 

punkt 3 litery a) i b). 

Właściwości materiału(migracja globalna pierwszorzędowych amin aromatycznych, specyficzna migracja jonów baru, kobaltu, manganu, litu, 

cynku, miedzi, żelaza) zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych 14 stycznia 2013 roku przez laboratorium akredytowane CSI S.p.A.  

Viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI), Włochy, w raporcie z badań numer 1388/FPM/FDC/12_3.

Użytkownik produktu powinien zweryfikować czy materiał opakowania i wymagane warunki stosowania zostały właściwie dobrane do 

zastosowania do żywności, porównując zestawienia rodzaju żywności i płynu modelowego z warunkami w jakich były prowadzone barania, 

zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym dokumencie oraz podanymi w w/w dyrektywach. W związku z powyższym nie ponosimy 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zastosowania naszych produktów.
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