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Verklaring van overeenstemming voor  

materialen en voorwerpen bestemd voor contact met levensmiddelen  

 
De fabrikant, of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde: 
Naam:      Depa Disposables BV 
Adres:      Zilverwerf 17 
       6641 TC  Beuningen  
       Nederland    
       
 
 
Verklaart  
dat het hieronder beschreven product: 

Artikel nr. Omschrijving 

606668 Drinkrietje papier zwart 250/-Ø8mm FSC 
 

geschikt is voor direct  contact met alle levensmiddelen en in overeenstemming is met:  

• Verordening van het Europese Parlement 1935/2004/EG  betreffende materialen en voorwerpen 

bestemd voor contact met levensmiddelen 

• Verordening 1907/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake 

de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH) 

• Duitse levensmiddelenwetgeving, het dagelijks gebruik en de voedingscode – (Lebensmittel und 

Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch) - LFGB, § 30 & 31 

 

Materiaal:  Papier 
Gebruik   Koude dranken 
 
Sensorische test: 

Onderdeel: Test method Limiet [schaal] Resultaat [schaal] 

Geur 
DIN 10955:2004 

2,5 0 

Smaak 2,5 0 
*) Evaluatieschaal  
0 = geen afwijking (goedgekeurd)  
1 = nauwelijks waarneembare afwijking (goedgekeurd) 
2 = lichte afwijking (goedgekeurd) 
3 = duidelijk waarneembare afwijking (afgekeurd) 
4 = zeer sterke afwijking (afgekeurd) 
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Migratie testen 

Substantie Test method Limiet [mg/dm2] Resultaat [mg/dm2] 

formaldehyd EN 1541:2001 & 
EN 647: 1994 

<1.0 Binnen de norm 

 

Zware metalen Test method Limiet Resultaat 

Lood (Pb) 

EN 647: 1994 
3% azijnzuur 
2 uur bij 80 oC 

<3 mg/kg Binnen de norm 

Cadmium (Cd) <0,5 mg/kg Binnen de norm 

Kwik (Hg) <0,3 mg/kg Binnen de norm 

Chroom ( Cr VI) Niet detecteerbaar 
mg/dm2 

Binnen de norm 

 

Substantie Test method Limiet [mg/kg] Resultaat [mg/kg] 

Pentachloorfenol (PCP) EN ISO 15320:2011 <0,15 Binnen de norm 

 

Bepaalde aromatische amines Limiet [mg/kg] Resultaat [mg/kg] 
p-Aminoazobenzene** (CAS No.: 60-09-3) <30 Niet gedetecteerd 
Benzidine (CAS No.: 92-87-5) <30 Niet gedetecteerd 
4-Chloro-o-toluidine (CAS No.: 95-69-2) <30 Niet gedetecteerd 
2-Naphthylamine (CAS No.: 91-59-8) <30 Niet gedetecteerd 
o-Aminoazotoluene* (CAS No.: 97-56-3) <30 Niet gedetecteerd 
5-Nitro-o-toluidine* (CAS No.: 99-55-8) <30 Niet gedetecteerd 
p-Chloroaniline (CAS No.: 106-47-8) <30 Niet gedetecteerd 
2,4-Diaminoanisole (CAS No.: 615-05-4) <30 Niet gedetecteerd 
4,4’-Diaminodiphenylmethane (CAS No.: 101-77-9) <30 Niet gedetecteerd 
3,3’-Dichlorobenzidine (CAS No.: 91-94-1) <30 Niet gedetecteerd 
3,3’-Dimethoxybenzidine (CAS No.: 119-90-4) <30 Niet gedetecteerd 
3,3’-Dimethylbenzidine (CAS No.: 119-93-7) <30 Niet gedetecteerd 
3,3’-Dimethyl-4,4’-diaminodi phenylmethane (CAS No.: 838-88-0) <30 Niet gedetecteerd 
2-Methoxy-5-methylaniline ( p-cresidine) (CAS No.: 120-71-8) <30 Niet gedetecteerd 
4,4'-Methylene-bis-(2-chloroa niline)(CAS No.: 101-14-4) <30 Niet gedetecteerd 
4,4’-Oxydianiline (CAS No.: 101-80-4) <30 Niet gedetecteerd 

 
Deze bevestiging geldt niet voor onbedoeld gebruik van het  product dat kan resulteren in  een verandering 
van compositie of organoleptische eigenschapen van het product. De eventuele specifieke interactie tussen 
het te verpakken levensmiddel en het  product dient door de gebruiker zelf te worden onderzocht 
 
Deze verklaring is geldig tot 14 april 2020 
Mochten er wijzigingen in de samenstelling van het bovengenoemd product en/of de relevante wetgeving 
plaats hebben gevonden, wordt een aangepaste verklaring verstrekt. 
 
 
 
Gedaan te Beuningen, 
03 juli 2018 
 
 
Zsuzsi Borbely 
Kwaliteitscoördinator 
 


