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Czeladź, 2011/07/20 

 

DEKLARACJA ZGODNO ŚĆI 

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

oświadczamy, Ŝe wyrób wyprodukowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i 

oświadczeniami dotyczącymi bezpośredniego kontaktu z Ŝywnością. 

1. OPIS MATERIAŁÓW I PRODUKTÓW. 

SZTUĆCE POLISTYRENOWE (POLISTYREN) – materiał bazowy polistyren. 

2. PRZEZNACZENIE WYROBU 

SZTUĆCE POLISTYRENOWE (POLISTYREN) - produkt przeznaczony jest do ogólnego zastosowania w 

kontakcie z Ŝywnością (max. Temp. 70°C). 

* uŜytkownik opakowania jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności opakowania dla konkretnego 

rodzaju Ŝywności. Nie moŜemy brać odpowiedzialności za zmiany w jakości Ŝywności, które mogą być 

wynikiem wzajemnego oddziaływania Ŝywności i opakowania lub jego części. 

3. WYMAGANIA PRAWNE 

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

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

następujące wymagania: 

• Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w 

sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością oraz uchylające dyrektywy 

80/590/ewg i 89/109/ewg; 

• Dyrektywa 2002/72/EC dotyczącą „tworzyw sztucznych i wyrobów przeznaczonych do styczności z 

Ŝywnością” opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 18 listopada 2005 r. (wraz z 

aktualizacjami); 

• 450/2009/EC;  

• Dyrektywa 94/62/EC "Opakowania i odpady opakowaniowe"; 

• 2006/1907/EC REACH. 

Wyrób spełnia powyŜsze wymagania i nie stanowi zagroŜenia dla ludzkiego zdrowia pod warunkiem uŜywania 

go zgodnie z przeznaczeniem. 
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4. MIGRATION 

* Produkt nie zawiera substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska. Produkt spełnia powyŜsze 

wymogi i nie stanowi zagroŜenia dla zdrowia ludzi, pod warunkiem Ŝe uŜywany jest zgodnie z przeznaczeniem. 

*  na podstawie deklaracji od producenta. 

5. TRACEABILITY 

Na kaŜdym 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 powyŜsze dane. 

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

w legislacji. 
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