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Overenstemmelseserklæring 
for Fødevarekontaktmaterialer 

iht. EU forordning nr. 1935/2004 
 
Friskpresset.dk v/Romeo Smba erklærer hermed som importør af nedenstående produkter, at produkterne 
er i overensstemmelse med EU forordning Nr. 1935/2004 og 2023/2006 samt bekendtgørelse 822, 26/6-
2013 vedr. plastartikler som i færdig form, er beregnet til at komme i direkte kontakt med fødevarer. 
 
Produkter:  
  Beskrivelse:    
    250ml PET flaske   

  330ml PET flaske  
  500ml PET flaske  
1.000ml PET flaske  

 

Overensstemmelseserklæring i henhold til artikel 16 EU forordning nr. 1935/2004: 
Hvis produkterne anvendes til formålsbestemt brug, er samlet migration og specifikke migrationer under 
den lovpligtige grænse i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 74/2015. Materialerne og råvarer, 
der anvendes er i overensstemmelse med forordning. Det er brugerens pligt til at træffe afgørelse for brug 
af produktet til den påtænkte fyldstof ud over rækkevidden af kravene i forordningen. 

 

Information om specifikation migration: 
Ifølge de foreliggende oplysninger fra producenten, indeholder flaskerne følgende stoffer med 
begrænsninger på råvarer og komponenter: 

Stof; 
Terephthatic acid (PTA) 

PM/ ref. no. 
24910 

CAS 
000100-21-0 

Grænseværdi; 
7.5 mg/kg 

  Isophtalic acid 19150 000121-91-5 5 mg/kg 
Mono-ethylene glycol (MEG)      16990 000107-21-1 MEG + DEG 30 mg/kg 
Diethylene glycol (DEG) 13326 000111-46-6  

    

    
    
    

Antimontrioxid (CAS-nr. 0001 309-64-4) er opført som et tilsætningsstof og har en SMG af 40 mg / kg 
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Information om genanvendelse: 
Flaskerne er ikke omfattet af returpantordning. 

 
Oplysninger om genbrug materiale: 
Genanvendelses materialer er ikke anvendt. 

 
Formål; 
Disse oplysninger gælder for flasker leveret af os som beskrevet. Kommissionens forordning (EU) nr. 
74/2015 vejleder vedrørende udvælgelsen af hvilke testbetingelser, der skal bruges til forskellige fødevarer. 
Ifølge denne vejledning opfylder flaskerne kravene i ovennævnte direktiver til emballering af de angivne 
fyldstoffer, forudsat at de nedenstående betingelserne er opfyldt. 

Anvendes til: alle typer af fødevarer 

Opbevaringsbetingelser: lang opbevaring ved rumtemperatur. 

De leverede flasker er egnet til fedtholdige, tørre eller flydende fødevarer. 

Flaskerne er sterile efter produktionen. De skal ikke vaskes før brug. 

Alle oplysninger gælder de nævnte formål.  

 

Anvendelsesområde generelt notat om overensstemmelseserklæringen: 
Som en del af denne erklæring, erklærer vi, at flaskerne leveret til dig, lever fuldt op til gældende EU regler. 

Overensstemmelseserklæringen er baseret på oplysninger fra producent, GMP, nuværende viden, den 
anvendte produktionsproces og gældende love. Det er udstedt for at opfylde juridiske forpligtelser og 
udgør ikke en del af det kontraktlige forhold mellem udstederen og modtageren. 

Denne overensstemmelseserklæring skal holdes fortrolige og er kun beregnet til modtageren og til 
forelæggelse for myndighederne. Det må ikke videregives til tredjemand uden udstederens forudgående 
skriftlige samtykke. 
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Erklæring om tung metaller Art. nr. 11 i EU direktiv 94/62 / EF af 20. december 1994 om 
emballage og emballage affald 

Alle råvarer, der anvendes til fremstilling af flasken: 

0,25 Liter flaske (PE-250) 

0,33 liters flaske  (PE-330) 

O, 5 Liter flaske (PE-500) 

1 Liter flaske  (PE-1000) 

Opfylder de tungmetal krav i artikel nr.11 af europæiske direktiv 94/62 / EF om emballage og 
emballageaffald. Disse kræver, at den samlede af bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom i emballage må 
ikke overstige 100 ppm. 

 

På grund af det faktum, at disse tungmetaller ikke med forsæt er tilsat udføreres der ikke regelmæssig 
specifikke analyser for at detektere sådanne stoffer. 

I sidste ende skal kunderne tage deres egen beslutning at deres brug af vores produkt er sikkert, lovligt 
(undtagen som fastsat i de ovennævnte certificeringer) og teknisk egnet i deres påtænkte anvendelse.  

Denne erklæring er gyldig, så længe fremstillingen af flasker ikke ændres, og så længe der er ingen nye 
forskrifter eller videnskabelig viden om vores flasker, samt forordninger der ændres. 

 

 

 

_________________________________________ 

Ronny Banerjee, Holbæk 22.maj 2015 

 
 

Leverandør:   Producent: 

Friskpresset.dk  Technic-Marketing-Products GmbH 

Romeo smba   Industriezeile 47 

Rørvangsvej 43A  4020 Linz 

4300 Holbæk   Østrig 

Danmark   
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