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Czeladź, 2013/02/19 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

 Huhtamaki Foodservice Poland sp. z o.o. na podstawie odświadczeń od producenta deklaruje, 

że produkt,  jest zgodny z obowiązującymi przepisami i spełnia wymagania przedstawione poniżej.   

1. OPIS MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW 

WIECZKA POLISTYRENOWE (LTSB) - wyrób którego dotyczy deklaracja wyprodukowany jest z polistyrenu. 

2. PRZEZNACZENIE WYROBÓW 

WIECZKA POLISTYRENOWE (LTSB), to produkt jednorazowego użytku, do kontaktu z żywnością: wodną / 

mokrą, tłustą, o niskiej zawartości alkoholu < 5%, o zawartości alkoholu > 5%. Temperaturowy zakres używania: 

- 20 °C do 5 °C do 30 min, max 40 °C do 30 min. 

* 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. WYMOGI 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:  

• Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004; 

• Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006; 

• Rozporządzenia (WE) nr 10/2011. 

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

go zgodnie z przeznaczeniem. 

4. MIGRACJA 

Warunki wykonania badań. 

Płyn Modelowy Czas Temperatura 

Kwas octowy 3% 2h 70 °C ± 2 °C 

Etanol 20% 2h 60 °C ± 2 °C 

Etanol 50% 2h 60 °C ± 2 °C 

Etanol 95% 10 dni 40 °C ± 2 °C 

Izooktan 48h 20 °C ± 2 °C 

Wyniki badań Migracji Całkowitej. 

Płyn Modelowy Migracja Całkowita 

Etanol 20% < 0,5 

Etanol 50% < 0,5 

Etanol 95% < 0,5 

Izooktan < 0,5 
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Wyroby nie zawierają substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska. Wyrób spełnia powyższe 

wymagania i nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego zdrowia pod warunkiem używania go zgodnie z 

przeznaczeniem.* na podstawie deklaracji otrzymanej od producenta wyrobu. 

5. TRACEABILITY 

Zapewnienie możliwości śledzenia drogi materiałów i wyrobów (zgodnie z art.17 rozporządzenia (WE) nr 

1935/2004) realizowane jest w następujący sposób:  

• data produkcji (dostępna na każdym opakowaniu kartonowym). 

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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