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Czeladź, 2013/02/19 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Huhtamaki Foodservice Poland sp. z o.o. – na podstawie deklaracji zgodności producenta, oświadcza, że wyrób 

wyprodukowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i oświadczeniami dotyczącymi 

bezpośredniego kontaktu z żywnością. 

1. OPIS MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW. 

NACZYNIA CHINET [TALERZE MISKI] - wykonane z papierowych, formowalnych włókien, z przeznaczeniem do 

kontaktu z żywnością. 

2. PRZEZNACZENIE WYROBU 

NACZYNIA CHINET [TALERZE MISKI] – produkty typu Chinet to naczynia z przeznaczeniem do ogólnego 

zastosowania jako naczynia w kontakcie z żywnością: :  suchą, wodnistą – wodną, tłuszczami. Wyrób, którego 

dotyczy deklaracja można używać w kuchenkach mikrofalowych. Zakres temperatury stosowania: 2 h < 40 °C ;< 

2 h / 70 °C ÷100 °C. (* na podstawie deklaracji od producenta). 

* użytkownik opakowania jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności opakowania dla konkretnego rodzaju żywności. Nie możemy 

brać odpowiedzialności za zmiany w jakości żywności, które mogą być wynikiem wzajemnego oddziaływania żywności i opakowania lub 

jego części. 

3. WYMAGANIA PRAWNE 

Niniejszym oświadczamy, że wyroby , których dotyczy deklaracja są zgodne z obowiązującymi przepisami  dla 

produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz opakowań i odpadów opakowaniowych i spełniają 

następujące wymagania: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004; 

• 2023/2006/EC; 

• Federal Institute for Risk Assessment BfR XXXVI, Paper and Boad for food contact; 

• 2006/1907/EC REACH. 

Wyrób spełnia powyższe wymagania i nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego zdrowia pod warunkiem używania 

go zgodnie z przeznaczeniem. 

4. MIGRATION 

Warunki przeprowadzania testu: 

PŁYN MODELOWY CZAS TEMPERATURA 

Woda destylowana 30 min 70 °C 

Etanol 95% 30 min 70 °C 

Tenar  (zmodyfikowany tlenek polifenylenu) 2 h 100 °C 

Tenar  (zmodyfikowany tlenek polifenylenu) 30 min 150 °C 

* Produkt nie zawiera substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska. Produkt spełnia powyższe wymogi i nie stanowi zagrożenia 

dla zdrowia ludzi, pod warunkiem że używany jest zgodnie z przeznaczeniem. 

*  na podstawie deklaracji od producenta. 
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5. TRACEABILITY 

Na każdym kartonie zbiorczym (jednostka handlowa wyrobu) znajduje się etykieta zawierająca informacje: kod 

produktu; Ilość sztuk w kartonie; Nazwa produktu, pojemność; Nazwa i adres producenta; Numer zlecenia 

produkcyjnego; Numer kartonu; Data produkcji, numer zmiany. 

Roszczenia i uwagi będą rozpatrywane w oparciu o powyższe dane. 

Deklaracja jest ważna do momentu wystąpienia znaczących zmian w produkcie, w procesie produkcyjnym bądź 

w legislacji. 
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