
ffi
Data wystawienia: 06.05.2014

DEKLARACJA ZGDDNoŚCI
Materiałriw i wyrobriw do kontaktu z żywnoŚcią

Nazwa producenta
Greif Poland Sp. z o.o.

Adres:
Przemysłowa 3, 44-203 Rybnik

Kraj pochodzenia:
Unia Europejska

Nazwa opakowania:
Butla z poliwęglanu na wodę o pojemnoŚci od 10 do 20 litrow.

W/w opakowanie spełnia wymagania w zakresie migracji globalnej (oML), kt ra wynosi max 1O mgldm2
lub 60 mglkgpod następującymi warunkami:

IJżyte materiĄ zawterają substancje, kt re spełniają restrykcje z Rozporządzęnia Komisji UE NR
I0120II z dnia 14 stycznia 2011 w sprawie materiał w i wyrob w z tworzyw sztucznych
przeznaczotych do kontaktow z zywnością.

Przedstawione w pontższej tabeli suŁrstancje podlegające restrykcjom mogą by obecne w dostarczonym
produkcie:

PM/ref cAs Komponent Ograniczenia**
14380 000075-44-s Phosgene QM=l mg/kg
1 3480 000080-0s-7 Bisphenol A SML:0.6mglkg
r4020 000098-54-4 4-tert-Butylphenol SML:0.05 mglkg
Ż5921 027955-94-8 I 1, 1 -Tris(4-hydroxyphenol)ethane QM: 0.5 mglkg
16540

000010Ż-09-0 diphenyl carbonate QM:0.5 mglkg

14380
0000075-44-5 Carbonyl chloride QM: 1 mglkg
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Imitant Warunki testu (czasl temperatura) Globalna migracja w [mg/dm2]

Woda destylowana 10 dni ,40oC max 10 mg/dm2



Informacje pozostałe:

1. Rodzaj i ilości zastosowanych substancji dodatkowych, kt re podlegają ograniczeniom w zywności
(dotyczy interaktywnych i inteligentnych matenał w i wyrob w).

Nie dotyczy

Potwierdzilmy' że opisany powyżej wyr b spełnia wymagania przepis w prawa:

1) Rozporządzenie Komisji (wE) nr I0|Ż0II zdnia14 stycznia20I1r. W sprawie materiał w i wyrob w
z twotzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z Żywnością

2) Rozporządzenia Komisji (WE) nr Ż02312006 z dnta 2Ż grudnia 2006r. w sprawie dobrej praktyki
produkcyjnej w odniesieniu do materiął w i wyrob w przeznaczonych do kontaktu z żywnościq
(Dz.Urz. UE L 384 z dnia 29.12.2006 )

3) Rozporządzenia (WE) nr 1935lŻ004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia27 października 2004r.
w sprawie mąteriałow i wyrob w przeznaczonych do kontąktu z zywnościq oraz uchylające dyrektywy
80/590/EWG i 89lI09lEWG ( Dz.IJrz. UE L 338 z 13.11 .2004).

2. Wymagania dotyczące wykorzystania wyrobu takie jak:

. Rodzaj zywności zkt rą ma kontakt opakowanie : woda.

. Czas i temperatura obr bki - nie dotyczy

. Czas i temperaturaprzęchowania w kontakcle z żywnością: temperatura w zakresie 0-40 C, czas
kontaktu ograniczny czasem przydatności do spozycia wody.

Materiał opakowaniowy jest dopuszczony do kontaktu z żywnością i jest bezpieczny w kontakcie z
żywnością.
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