
SHEQ - irányítási rendszer 

Nyilatkozat – Euro Pool System® – Rekeszek 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

PO Box 1887 
NL-2280 DW Rijswijk 

Hollandia 
www.europoolsystem.com 

0.1..019RF – declaration food approval, migration and traceability.HU 
  
 
Kiadás dátuma: 07/01/2020 
 

 
 

 
 

Megfelelőségi nyilatkozat: 
(Élelmiszer-megfelelőségre, anyagkioldódásra és nyomon követhetőségre vonatkozóan) 

 

Az Európai Bizottság élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokra és tárgyakra 
vonatkozó, 10/2011 sz. EK rendelete, valamint az erre vonatkozó kiegészítések, a 2018 június 5-i, 2019/1338 a 

2019 augusztus 8 sz. EC rendelettel bezárólag.  
 

Továbbá: 
 

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vonatkozó 1935/2004 
számú (EK) rendelet. 

 

Továbbá: 
 

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra, valamint ezek helyes 
gyártási gyakorlatára vonatkozó, 2023/2006 számú (EK) rendelet és annak kiegészítései, a 2008 márciusi, 

282/2008 számú (EK) rendelettel bezárólag.  

 
Csomagolás: Kék, zöld és fekete színű, visszaváltható EPS műanyag rekeszek.  

Anyag: Nagy sűrűségű polietilén (HDPE), színező adalékanyaggal.  
Ez az anyag adalékokat tartalmaz, amelyek használatát a 10/2011 számú EK rendelet engedélyezte, 
specifikus anyagkioldódási határértékek meghatározásával, valamint azzal, hogy olyan anyagokat 
tartalmazhatnak, amelyek élelmiszer-adalékként engedélyezettek („kettős használatú adalékok”): E170, E171, 
E172, E173, E570 és E551.  

Tárolás:  Hűtött és fagyasztott állapottól (minimum -15°C/4°F) egészen szobahőmérsékletig. Technológiai tárolási idő: 3 
hónap. Nem alkalmas olyan kiegészítő feldolgozási eljárásokhoz, mint a 30°C-ot meghaladó, mesterségesen 
magas hőmérsékleten történő pasztörizálás vagy a sterilizálás. Kültéri felhasználásra alkalmas. 

 
A megfelelőséget átfogó és specifikus anyagkioldódási teszttel ellenőrizték, 6 dm2/élelmiszer-kilogramm felület–tömeg arány 
alkalmazásával. A tesztkörülmények minden élelmiszertípus esetében a legkedvezőtlenebb esetet vették alapul. A teszteket 
vízbázisú (cetsavas, savas és alkoholos) modellanyagok esetében háromszoros, az olivaolajos anyagok esetében pedig 
négyszeres ismétlésben végezték el az Intertek Laboratories (Hollandia) laboratóriumban. A teszteredmények a meghatározott 
általános és specifikus kioldódási határértékeken belül voltak.  

 
Fentiek alapján tanúsítjuk, hogy minden hámozatlan és darabolatlan gyümölcshöz és zöldséghez, valamint csomagolt 
élelmiszertermékekhez használatos göngyölegünk és göngyöleg-anyagösszetevőnk megfelel a fenti jogszabályoknak. 
 
Göngyölegeink helyes gyártási gyakorlatnak megfelelően készülnek, így azok normál vagy kiszámítható körülmények között 
történő használata során azok alkotóanyagai nem kerülnek át olyan mennyiségben az élelmiszerekbe, mely mennyiség: 

- az emberi szervezet számára egészségi kockázatot jelentene, 
- az élelmiszerek összetételében elfogadhatatlan változást eredményezne,vagy azok organoleptikus tulajdonságait rontaná. 
 

Ez a nyilatkozat nem mentesíti Önt abbéli kötelezettsége és felelőssége alól, hogy göngyölegünknek az Ön termékéhez való 
alkalmasságát Önnek is ellenőriznie kell. 

 
 

Ezen tanúsítvány dokumentációja – ilyen irányú igény esetén – vizsgálat céljára rendelkezésre áll. 
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