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Malmö 2011-08-11 

 
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 

 

Beskrivelse Materiale Varenummer 
BESTIK 

  

PS 111278 

 

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

 

Kommissionens direktiv 2002/72/EF med ændringer 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1935/2004 med ændringer 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2023/2006 med ændringer 

 
Duni AB er opmærksom på Kommisionens nye forordning (EU) nr. 10/2011, 14. 
januar 2011 om plastikmaterialer og artikler, der er beregnet til at komme i 
kontakt med levnedsmidler. Duni AB samarbejder med relevante leverandører 
for at imødekomme kravene jf. 10/2011 inden for de relevante overgangsdatoer.  
 
Fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2015 skal 
overensstemmelsesdokumenterne være baseret på migrationstests med de 
fødevaresimulatorer, der er fastlagt i PIM. 

 

1. I henhold til ovennævnte direktiv(er) må summen af migrationen ikke overstige 10 

mg/dm² eller 60 mg/kg. 

 

2. Så vidt vi ved, indeholder produktet ikke monomerer eller additiver i medfør af 

restriktionerne i Kommissionens direktiv 2002/72/EF. 

 

Migrationstest på produktmaterialet foretaget af et uafhængigt laboratorium viste, at 

summen af migrationen (se 1.) under følgende testforhold faldt betydeligt under den 

respektive SMG i henhold til Kommissionens direktiv 2002/72/EF. 

 

På baggrund af de ovenfor anførte migrationstest kan produkterne anvendes sikkert 

til alle typer fødevarer, der serveres kolde eller varme. Produkterne kan anvendes til 

varm påfyldning. 

 

Produktet blev testet under følgende forhold: 
3 % eddikesyre 2 timer ved 60°C 
10 % etanol  2 timer ved 60°C 
95 % etanol  2 timer ved 60°C 
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