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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: 

Artikelnr. Omschrijving Materiaal  

991400 Beker Frosted 310ml wit transparent 21 krimpen van 20 stuks PP 

991401 Beker Frosted 420ml wit transparant 21 krimpen van 20 stuks PP 

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

 

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

bestemd voor contact met levensmiddelen  

• Richtlijn 94/62/EC van februari 2004 betreffende verpakking en verpakkingsafval  

• Verordening 2023/2006/EC van december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor 

materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen met alle latere 

aanvullingen  

• Verordening 10/2011/EC  betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen  

 

 

 

Materiaal:  Polypropyleen 

Gebruik:  het artikel kan gebruikt worden met voedingsmiddelen in een traditionele oven (15 

minuten maximaal 100 oC) en in een magnetron (2 minuten, maximaal 600 watt) 

Opslag: Langer dan 24 uur, gevuld, in de koelkast/ diepvries van -18 oC tot 5 oC en op kamer 

temperatuur 

 

 

Totale migratie 

Simulant  Test conditie Limiet 

mg/dm2 

Resultaat 

mg/dm2 

10% Ethanol 10 dagen bij 40 oC 10 GESLAAGD 

3% Azijnzuur 10 dagen bij 40 oC 10 GESLAAGD 

Olijfolie 10 dagen bij 40 oC 10 GESLAAGD 

Oppervlakte /volume ratio: 0.7 cm2/ml 
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Stoffen met beperkingen (SML) 

 

 

CAS Nr Naam Limiet 

736150-63-3 Glycerides, castor-oil mono-, hydrogenated, acetates 60 mg/Kg 

7128-64-5 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene 0.6 mg/Kg 

  

 

Dual-Use additieven: 

 

calcium salts of fatty acids, mono-and diglycerides of fatty acids, polyglycerol esters of fatty acids. 

 

Deze bevestiging geldt niet voor onbedoeld gebruik dat kan resulteren in verandering van compositie of 

organoleptische eigenschapen van het product. De eventuele specifieke interacties tussen het te 

verpakken levensmiddel en het product dienen door de gebruiker zelf te worden onderzocht. 

 

Deze verklaring is geldig vanaf de vermelde uitgiftedatum totdat dit document is vervangen. 

Mochten er wijzigingen in de samenstelling van het bovengenoemd product en/of de relevante wetgeving 

plaats hebben gevonden, wordt een aangepaste verklaring verstrekt. 

 

Deze verklaring is gebaseerd op de informatie verstrekt door de ISO en FSSC 22000 gecertificeerde 

producent van het  bovengenoemde product.  

 

Gedaan te Beuningen, 

05-09-2019 

 

 

Zsuzsi Borbely 

Kwaliteitscoördinator 


