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Декларация за съответствие 
(По отношение на одобрение на храни, миграция и проследяване) 

 
Регламент (ЕО) № 10/2011 на Европейската комисия относно пластмасовите материали и предмети, 

предназначени да влязат в контакт с храни, и неговите изменения до и включително (ЕО) № 2020/1245 
и 

Регламент (ЕО) № 1935/2004 относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни 
и 

Регламент (ЕО) № 2023/2006 относно добрите производствени практики за материали и предмети, 
предназначени за контакт с храни 

и 
Регламент (ЕО) № 2022/1616 относно рециклирани пластмасови материали и предмети, предназначени 

да влязат в контакт с храни 
 
Опаковане: Сини и черни пластмасови каси от серията EPS за многократна употреба.  
Материал: Полиетилен с висока плътност - HDPE с цветово кодирана основна партида.  

Този материал съдържа добавки, разрешени от Регламент ЕО № 10/2011, регламентирани 
със специфична граница на миграция, и може да съдържа вещества, разрешени също като 
хранителни добавки („Добавки с двойна употреба“): E170, E171, E172, E173, E570 и E551.  

Съхранение: От условия на охлаждане и замразяване (минимум -15°C/5°F) до стайна температура. 
Техническо време за съхранение 3 месеца. Не са подходящи за допълнителни 
производствени процеси като пастьоризация или стерилизация, или с изкуствено загряване 
над > 30° С. Подходящи за приложения на открито. 

 
Съответствието е проверено чрез цялостно и специфично тестване на миграцията, като се прилага 
съотношение на повърхността към обема от 6 дм2 на кг храна. Условията за тестване са избрани в най-
лошия сценарий с водни симулатори - оцетна киселина и етанол. Тестът се извършва трикратно, а тестът 
със зехтин - четирикратно от Intertek Laboratories, Холандия. За този продукт е извършена оценка на риска 
в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 10/2011.Резултатите от тестовете са в рамките на 
определените общи и специфични граници на миграция.  
 
С оглед на това удостоверяваме, че всички наши опаковки и опаковъчни компоненти, които ще се 
използват за небелени и ненарязани плодове и зеленчуци и опаковани хранителни продукти, отговарят 
на изискванията на горното законодателство. 
 
Нашите опаковки са произведени в съответствие с добрата производствена практика, така че при 
нормални или предвидими условия на употреба, техните съставки да не мигрират към храни в количества, 
които биха могли: 

- да застрашат човешкото здраве,  
- да доведат до неприемлива промяна в състава на храните или влошаване на 

органолептичните им характеристики. 
 
Тази декларация не Ви освобождава от задължението и отговорността да проверите дали нашата 
опаковка е подходяща за Вашия продукт. 
 

Ще поддържаме адекватна документация за това удостоверение за проверка. 
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