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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
(Elintarvikkeiden hyväksymisestä, siirrosta ja jäljitettävyydestä) 

 
 

EU:n komission asetus (EY) N:o 10/2011 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista muovisista materiaaleista 
ja tarvikkeista, ja sen muutokset annettuun asetukseen (EY) N:o 2020/1245, kyseinen asetus mukaan lukien. 

 

ja 
 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista annettu asetus (EY) N:o 
1935/2004. 

 

ja 
 

elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista annettu 
asetus (EY) N:o 2023/2006.  

 

ja  
elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista annettu asetus 

(EY) N:o 2022/1616 
 

 
Pakkaaminen: Vihreät palautettavat EPS-muovilaatikot.  
Materiaali: HDPE Virgin, kierrätysmuovirakeita ja muovien värjäämiseen käytettäviä lisäaineita.   

Tämä materiaali sisältää ainekohtaisella siirtymäraja-arvolla säänneltävällä asetuksella (EY) N:o 
10/2011 hyväksyttyjä lisäaineita, voi sisältää aineita, jotka on hyväksytty myös elintarvikelisäaineiksi. 
(”Kaksikäyttöiset lisäaineet"): E170, E171, E172, E173, E570 ja E551.  

Säilytys:  Kylmä- ja pakasteolosuhteista (vähintään -15 °C / 5 °F) huoneenlämpöön. Tekninen säilytysaika 3 
kuukautta. Ei sovellu muihin tuotantoprosesseihin kuten pastörointiin tai sterilointiin tai 
keinotekoiseen kuumennukseen lämpötilaan > 30 °C. Soveltuu ulkokäyttöön. 

 
Vaatimustenmukaisuus on varmistettu kokonais- ja ominaismigraatiotestauksella, jossa pinta-alan ja tilavuuden 
suhde on 6 dm2/kg elintarviketta. Testiolosuhteet valitaan pahimpia olosuhteita simuloiden etikkahappoa ja 
etanolia sisältävillä vesisimulanteilla. Testit tekee kolmena kappaleena alankomaalainen laboratorio Intertek 
Laboratories. Tälle tuotteelle on tehty asetuksen (EY) N:o 10/2011 19 artiklan mukainen riskinarviointi 
Testitulokset ovat määritettyjen kokonaissiirtymien ja ainekohtaisten siirtymien raja-arvojen sisällä.  
 
Vakuutamme, että kaikki kuorimattomille ja leikkaamattomille hedelmille ja vihanneksille sekä pakatuille 
elintarvikkeille käytettävät pakkauksemme ja pakkauskomponenttimme täyttävät edellä mainitun lainsäädännön 
vaatimukset. 
 
Pakkauksemme valmistetaan hyvien tuotantotapojen mukaisesti, jotta ne eivät tavanomaisissa tai ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissaan siirrä ainesosia elintarvikkeisiin sellaisina määrinä, että ne voisivat: 

- vaarantaa ihmisten terveyden, 
- aiheuttaa elintarvikkeiden koostumuksessa ei-hyväksyttävän muutoksen tai heikentää 

elintarvikkeiden aistein havaittavia ominaisuuksia. 
 
Tämä ilmoitus ei kuitenkaan mitenkään vapauta velvollisuudesta ja vastuusta tarkistaa, sopivatko pakkauksemme 
juuri kyseessä oleville tuotteille. 
 

Säilytämme tarvittavat asiakirjat tästä sertifioinnista viranomaisten tarkastusta varten. 
 

Sertifioija:  
EPS Europe B.V 
 

Name: F.C.W (Frank) van Gorp 
Title:    Operations and Supply Chain Director & Commercial Coordinator 

 


