
 

 
 
 
 
 
 

Zakład Produkcyjny Dzierzgo ń:  
ul. Słoneczna 3c, 82-440 Dzierzgoń,  
Tel.: +48 55 276 24 33 fax: +48 55 276 24 61 
 

Zakład Produkcyjny Pasł ęk:  
ul. Westerplatte 31b, 14-400 Pasłęk 
Tel./fax: +48 55 248 11 77 
 

www.krammax.com.pl,  www.maxcup.eu  

ALIOR BANK S.A.  
PLN:  32 2490 0005 0000 4520 9711 0120 
EUR: 76 2490 0005 0000 4600 4882 6918 
USD: 37 2490 0005 0000 4600 3434 7460 
BIC: ALBPPLPW 
 

PKO BP S.A. 
PLN: 10 1020 1752 0000 0102 0134 2310 
EUR: 52 1020 1752 0000 0502 0134 2328 
USD: 57 1020 1752 0000 0302 0134 2336 
BIC: BPKOPLPW 

KRAM POLSKA S.A. , ul. Westerplatte 31b, 14-400 Pasłęk, Polska, NIP: 578-30-74-625, Regon: 280518257, VAT: PL5783074625, Nr KRS:0000357176 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydz.Gosp. KRS Kapitał akcyjny 20420000 PLN 

 

 
 

                                     
DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

 
                                     

Kram Polska S.A.                  Pasłęk 07.02.2013 
14-400 Pasłęk, Polska 
ul. Westerplatte 31b 
 
Deklarujemy, że wyroby z grupy folie spożywcze wyprodukowane przez nas z polichlorku winylu o nazwie handlowej: 

MF /MAX FILM/, 

do których odnosi się niniejsza deklaracja spełniają wymogi następujących rozporządzeń, dyrektyw i ustaw : 
• Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością, 
• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejne rozporządzenia zmieniające: 321/2011, 1282/2011, 
1183/2012, 

• Rozporządzenie (WE) 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kolejne rozporządzenie zmieniające: (WE) 282/2008, 

• Dyrektywa 82/711 EWG ustanawiająca podstawowe zasady, niezbędne w badaniach migracji składników 
materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi i kolejne 
dyrektywy zmieniające:93/8/EWG i 97/48/EWG, 

• Dyrektywa 85/572/EWG ustanawiająca wykaz płynów modelowych do zastosowania w badaniach migracji 
składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami 
spożywczymi, 

• Dyrektywa 94 /62/EWG sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz zawartości metali ciężkich i 
kolejna dyrektywa zmieniająca:2005/20/EWG. 

 
 
Deklarujemy następujący przybliżony skład folii: 
1/ PCW (PVC polichlorek winylu K70 ) 70 – 75% 
2/ Plastyfikatory 20 - 30%: w tym DEHA (nr FCM – 207) i ESBO (nr FCM - 532)  
3/ INNE 5 –10 % 
 
Oświadczamy, że wyniki migracji globalnej są poniżej limitu 60 mg/kg lub 10 mg/dm2 oraz wyniki migracji specyficznej 
dla DEHA i ESBO są odpowiednio poniżej 18 mg/kg i 60 mg/kg. 
 
Folia przeznaczona do jednorazowego pakowania pieczywa zwykłego i cukierniczego, warzyw i owoców, świeżego 
mięsa, drobiu i ryb, grzybów, wędlin, wyrobów garmażeryjnych oraz serów. Folia nie może być stosowana do 
jednorazowego pakowania tłuszczów twardych, jak również nie może być używana w kuchenkach mikrofalowych, 
tradycyjnych kuchenkach oraz wielofunkcyjnych piekarnikach. 
 
Jednocześnie deklarujemy, że folia może być stosowana jako opakowanie przy mrożeniu w/w artykułów.  
 
Deklaracja ma zastosowanie jedynie dla folii przechowywanej w warunkach przez nas sugerowanych. 
 
Sugerowane warunki przechowywania w temperaturze pomiędzy 15-25˚C w suchym miejscu z optymalną datą 
przydatności 1 roku od daty produkcji.  

 


