
Dzierzgoń, 2 marca 2012 

Certyfikat zgodności 
KRAM Polska S.A. z siedzibą w Pasłęku, przy ulicy Westerplatte 31b, 14-400, PL, potwierdza, Ŝe dostarczane przez nią

wyszczególnione poniŜej artykuły jednorazowe: 

TACKI PAPIEROWE OKRĄGŁE I PROSTOKĄTNE 

spełniają wymogi następujących przepisów: 

- Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów przeznaczonych do kontaktu z Ŝywnością i uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG ( Dziennik 
Urzędowy UE nr L338/4 z 13.11.2004 ) ; 

- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia 
( Dziennik Ustaw nr 171 poz. 1225 z 27.09.2006 ); 

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20.12.1994 w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych; 

- Ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
( Dziennik Ustaw nr 63 poz. 638 z 22.06.2011 ); 

- Polskich norm dotyczących papieru i tektury PN-P-50430 oraz PN87/0-79114. 

Głównym przeznaczeniem wytwarzanych przez nas naczyń jednorazowych jest serwowanie i pakowanie Ŝywności 
suchej i tłustej, zwłaszcza typu „ Fast Food”. 

NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe uŜytkowy zakres temperatur dla tych wyrobów mieści się w zakresie do + 70 °C. 

 W szczególności nie naleŜy przekraczać górnego poziomu wytrzymałości temperaturowej artykułów. Wyroby  te 

NIE mają zastosowania do podgrzewania Ŝywności w kuchenkach mikrofalowych.

Przy zachowaniu powyŜszych ograniczeń temperaturowych, artykuły te wprowadzane do obrotu uŜytkowane 
w normalnych lub moŜliwych do przewidzenia warunkach: 

□ nie stanowią zagroŜenia dla zdrowia człowieka; 

□ nie powodują niemoŜliwych do przyjęcia zmian w składzie Ŝywności; 

□ nie powodują pogorszenia cech organoleptycznych Ŝywności 

Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 Rozporządzenia Komisji WE nr 10/2011 „Deklarację odnawia się, jeŜeli w składzie lub 

procesie wytwarzania zachodzą zmiany pociągające za sobą zmiany poziomu migracji z materiałów lub 

wyrobów lub jeŜeli udostępnione zostają nowe dane naukowe" 

Kram Polska S.A. zobowiązuje się do niezwłocznego wydania nowej wersji niniejszej deklaracji jeśli tylko 
takie fakty będą mieć miejsce. 

                    Kram Polska SA 

                     Robert Doering


