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Linpac Packaging Production Sp. z o. o.  deklaruje iż: 
Poniżej wymienione rodzaje tacek należące do grupy tacek białych i kolorowych tacek standardowych AT 
i absorpcyjnych  produkowane są zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemem Zarządzania 
Środowiskiem ISO 14001 oraz GMP Good Manufacturing Practices. 
 

• AT – Aphro: AT, J, APT, K4T, 81S4, O/1,  WSO, LFT – LINflat, B, HK, HR, pojemniki EGG, pojemniki 
HP and MP do przechowywania gorącej żywności, 

• LS – LINstar, LSP – LINstar Plus,  
• LD – LINdri,  
• LSL  - LINslice tacki 

 
1. Potwierdzamy, że produkty spełniają wymagania unijne oraz krajowe dotyczące materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością: 
 

• Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. 
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego 
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG  

• Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2023/2006 z dnia 22.12.2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej 
w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

• Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 10/2011 z dnia 14.01.2011 w sprawie materiałów i wyrobów 
z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością  

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2007 w sprawie wykazu substancji, których stosowanie 
jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami 
(Dz. U. Nr 129, poz. 904), wraz z późniejszymi zmianami 

 
2. Lista dodatków i monomerów jest zgodna z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 10/2011. 
 
3. Substancje z limitem migracji specyficznej (SML) 

 
W oparciu o naszą najlepszą wiedzę i deklaracje producentów surowców informujemy, iż do produkcji surowców 
zastosowane są substancje, które są poniżej dozwolonego limitu migracji specyficznej (SML) określonych 
w przepisach. Lista stosowanych substancji jest dostępna na życzenie, pod klauzulą poufności.  

 
4. Ogólny limit migracji i SML były kontrolowane na gotowych wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

zgodnie z Dyrektywami 82/711/EWG i 85/572/EWG oraz Artykułem 22 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 
w następujących warunkach: 
Migracja globalna: 

- warunki badania: płyny modelowe imitujące żywność zawierającą tłuszcze oraz żywność uwodnioną 
(A, C, D1) przez 10 dni w temperaturze 40°C metod ą zanurzeniową 

- wyniki poziomu migracji wyrażone są w mg/dm2  
Migracja specyficzna: 
Określana jest na najgorszym przewidywalnym przypadku w drodze teoretycznych obliczeń i/lub poprzez testy 
z zastosowaniem stosunku powierzchni do objętości wynoszącego 6 dm² na 1 kg żywności. 

 
5. Dlatego też, białe i kolorowe tacki standardowe AT i absorpcyjne  spełniają wymagania długotrwałego 

przechowywania żywności w temperaturze pokojowej lub niższej.  

DEKLARACJA ZGODNO ŚCI 
dla białych i kolorowych tacek standardowych AT 

i absorpcyjnych 
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6. Dodatki o podwójnym zastosowaniu 

W oparciu o naszą najlepszą wiedzę i deklaracje producentów surowców informujemy, iż w tackach są obecne 
pewne dodatki o podwójnym zastosowaniu, jednak szczegółowe informacje dostępne są na życzenie, pod klauzulą 
poufności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Deklarujemy, iż posiadamy możliwości śledzenia zgodne z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.   
 
8. Potwierdzamy, że nie używamy w procesie: 

• Ftalanów; 
• BADGE, NODGE & BFDGE; 
• Lateksu; 
• Bisphenol A BPA; 
• Chlorofluorocarbon (CFC) i halogeny; 
• Aminy aromatyczne. 
 

9. Tacki białe i kolorowe standardowe AT i absorpcyjne  są odpowiednie dla wszystkich rodzajów żywności 
opisanych poniżej: 
 

Owoce i warzywa 
 

 

Tak 

Mięso: 
- świeże, zamrożone, marynowane, wędzone; 

- przetworzone mięso (tj.: szynka, salami, i inne) 

 

Tak 

Ryby: świeże, zamrożone, marynowane, wędzone, skorupiaki, 
mięczaki i inne 

 
 
 
 
 

 

Tak 

Sery 

 

Tak 

Płatki śniadaniowe, herbatniki, ciasta i ciastka, chleb, makarony 

 
 
 
 
 

 

Tak 

Słodycze, kanapki, tosty i podobne 

 

Tak 

Czysty tłuszcz i oliwa, żywność przechowywana w olejach  

 

Tak 
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Żywność mrożona 

 

Tak 

   
 

białe i kolorowe tacki standardowe AT 
i absorpcyjne  

nie nadają się do: 

 

Nie używać w mikrofalówkach 
 

 
 
 
 
 
 

 

Nie 

Nie używać w tradycyjnych, elektrycznych i wielofunkcyjnych 
piekarnikach 

 

Nie 

 
10. Zasady składowania: 
 

Przechowywać w odpowiednich, suchych i czystych magazynach 

 

UWAGA: NIE WYSTAWIAĆ BEZPOŚREDNIO NA PROMIENIE SŁONECZNE ALBO 
INNE CZYNNIKI CIEPŁA 

 
 
11. Odbiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na wszelkie zmiany i przeznaczenie pakowanego produktu, a także 

wszelkie modyfikacje w warunkach obróbki materiału, aby być pewnym, że zawartość i opakowania spełniają 
wymagania zawarte w tej deklaracji.  
 

12. Deklaracja ta jest ważna tylko wówczas, gdy warunki użycia i przechowania tacek są właściwe i przewidywalne dla 
zachowania ich specyfiki materiałowej. 

 
13. Obecna deklaracja ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania, jeśli nie wejdą w życie nowe regulacje prawne i nie 

zostanie zmodyfikowana specyfikacja produktu. 
 
 
 
 
 
 
 

Artur Kviatsinski 
Kierownik Operacyjny 


