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Samsvarserklæring 
 
Produkter: LDPE poser og rull materiale med og uten utvendig trykk, med og uten perforering 

Råvarer: LDPE fra våres råvare art nr. 21 424, 21 430, 21 432, 21 441, 21 453, 21 650, 21 655, 21 656, 21 658, 
21 660, 29 707, 29 710, 29 715, 29 958 

 
Vi bekrefter at PE-typene som brukes til ovenfor nevnte produkter oppfyller kravene til materialer og artikler 
som brukes i kontakt med mat som beskrevet i den europeiske forskrift (EU) nr. 10/2011 inkludert endringer. 
Monomerer og tilsetningsstoffer som brukes i produksjon av disse produktene er alle oppført i Vedlegg I 
Regulativ 10/2011/EC inkludert endringer. Disse PP-typer inneholder stoffer med spesifikke migrasjon grenser 
gitt i Regulativ (EU) no. 10/2011 inkludert endringer. Disse grensene, samt grensen verdier for visse metaller 
som er gitt i Regulativ (EU) nr. 10/2011 vedlegg II, blir overholdt når produktene brukes som angitt nedenfor. 
 
Trykkfargen brukt på utsiden av produktene er formulert og produsert i samsvar med "EuPIA retningslinje for 
trykkfarger og brukes på ikke-mat kontakt overflaten på mat emballasje og artikler". 
Trykkfargen er formulert på en måte som minimerer potensielle migrasjon. Stoffer begrenset av bestemte 
migrasjon grenser etter SR 817.023.21 finnes i trykkfargen. 
Grenseverdier angitt for disse stoffene er overholdt når produktene brukes som beskrevet nedenfor.  
Videre gjennomfører Stenqvist en tape test for å sikre at trykkfargen er fullstendig tørket før materialet blir 
konvertert til poser eller rull for å unngå avsmitting. 
 
Produktene kan inneholde følgende tilsetningsstoffer: 
Ref no. 42500, E170, Calcium carbonat 
Ref no. 89040, Stearic acid 
Ref no. 46640, E321, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol 
Ref no. 86240, E551, Silicon dioxide 
Ref no. 23170/72640, E338, Phosphoric acid 
Ref no. 79040, Polyethylenglycol sorbitan monolaurate 
Ref no. 79280, Polyethylenglycol sorbitan monostearate 
Ref no. 13620/40320, E284, Boric acid 
Ref no. 93400, E171, Titanium oxide 
Ref no. 92080, E553b, Talc 
E470a, Sodium, potassium and/or calcium salts of fatty acids 
E530, Magnesium oxide 
E559, Aluminium silicate 
Cas no. 1592-23-0, Calcium stearate 
 
Produktene inneholder ikke en funksjonell barriere som definert i Regulativ (EU) nr. 10/2011. 
 
Total og spesifikk migrasjons tester samt en GC-MS screening for NIAS er utført i henhold til spesifikasjonene 
fastsatt i Regulativ (EU) nr. 10/2011 inkludert endringer. 
Produktene kan brukes for langsiktig kontakt med alle typer mat ved romtemperatur eller under og maksimalt 2 
timer på opptil 70 °C. 
 
Produktene utgjør ikke noen fare for helse eller miljø ifølge Framework Regulativ (EC) nr 1935/2004, artikkel 
3. Produktene oppfyller kravene til merking og sporbarhet gitt i artikkelen 15 og 17 i Regulativ (EC) 1935/2004. 
Produktene er produsert etter Regulativ (EC) nr 2023/2006 om God produksjons praksis.”. Produktene er i 
samsvar med gjeldende EU-lovgivning på plastmaterialer og varer beregnet for kontakt med mat som 
beskrevet i Regulativ (EU) No 10/2011 inkludert endringer og Norsk "Forskrift om materialer og gjenstander i 
kontakt med næringsmidler". 
Denne erklæringen er gyldig i 3 år fra signert dato. 
 
 
Date: 01.04.2019 
 
Name: Bjørn Roar Lintho                              Signature: ______________________________ 
 

sqnobjl
stenqvist stempel


