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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Beskrivelse
Papkrus, Suppeskål, Låg,
Wok-boks

Materiale
PE/karton

Varenummer

Duni erklærer, at produktet er i overensstemmelse med følgende standarder:






Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 med ændringer
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004
Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006
Kartonen, som anvendes, opfylder tyske BfR’s anbefaling: XXXVI
Trykfarver, som anvendes, opfylder kravene iht. CEPE’s Exclusion List.
Trykfarverne er desuden sammensat og fremstillet i henhold til
"Guidelines for printing EuPIA external food packaging".

Summen af migration (1)
I henhold til ovennævnte forordninger må summen af migrationen ikke overstige
10 mg/dm² eller 60 mg/kg.
Specifik migration (2)
Dunis risikovurdering af produktet viser, at produktet ikke indeholder
monomerer eller additiver med restriktioner i forordning (EF) nr. 10/2011 om
plastmaterialer med senere ændringer.

178010_DoC_da_20220110

Anvendelsesområde
På baggrund af de ovenfor anførte migrationstest og
overensstemmelseserklæringen, som Duni er i besiddelse af, kan produkterne
anvendes sikkert til alle typer drikkevarer, der serveres kolde og varme.
Produkterne kan anvendes til opbevaring, varmpåfyldning/hotfill1 og op til 2
timer ved op til 70 °C.
Kopperne tåler ikke drikkevarer med højere alkoholprocent end 5 % på grund af
dens funktionelle egenskaber.
Kopperne tåler ikke mikrobølgeovn.
1

Definition fra KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1416: varmpåfyldning (hotfill)«:
påfyldning af artikler med en fødevare med en temperatur på højst 100 °C ved påfyldning, efter
hvilken fødevaren køles ned til 50 °C eller derunder inden for 60 minutter eller ned til 30 °C eller
derunder inden for 150 minutter.
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Testforhold
Migrationstest på produktmaterialet foretaget af et uafhængigt laboratorium
viste, at summen af migrationen (jf. 1.) og den specifikke migration (jf. 2.) under
følgende testforhold faldt under de respektive grænser i henhold til forordning
(EF) nr. 10/2011.
Summen af migration

3 % eddikesyre
50 % etanol
95 % etanol
Isooktan

2 timer ved 70 °C
2 timer ved 70 °C
2 timer ved 60 °C
0,5 time ved 40 °C

OM3*

*svarende til standardtestforholdene for vegetabilsk olie i 2 timer ved 70 °C

Forholdet mellem fødevarekontakt og volumen er 6 dm²/kg
Der forekommer ingen stoffer med dobbelt anvendelsesformål i produktet.
Produktet indeholder ingen funktionsmæssige barrierer.
I henhold til den dokumentation, vi er i besiddelse af, er primære aromatiske
aminer under 10 ppb.
Analyse for afsmitning
Identifikation af flygtige og semiflygtige forbindelser, som kommer fra
emballager, herunder systemtrykfarver, er analyseret ved statisk headspace GCMS af prøven og i kontakt med hexan.
Ud fra den foretagne analyse er der ikke registreret nogle signifikante peaks.
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Det meddeles herved, at Duni AB ikke tilsætter noget i produktet.
Denne overensstemmelseserklæring er baseret på:
Dokumentation fra leverandører
Global migrationstest
Specifik migration

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.
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