Deklaracja zgodności z rozporządzeniem dotyczącym materiałów i przedmiotów w
kontakcie z produktami spożywczymi – WERSJA 18/10/2017

Ja niżej podpisany Xavier Christophe, działający jako Dyrektor Generalny
DICKSON COATINGS – 415 avenue de Savoie – 38 110 Saint Clair de la Tour – France
deklaruję, że tkanina poliestrowa powlekana PCV o referencji :
LAC 900 DW – strona biała wystawiona na kontakt z żywnością

jest zgodna z wymaganiami przepisów:
- rozporządzenie (CE) nr 1935/2004 z 27 października 2004 dotyczące materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi i uchylające dyrektywy 80/590/CEE i
89/109/CEE
- rozporządzenie (CE) nr 2023/2006 z 22 grudnia 2006 dotyczące dobrych praktyk produkcyjnych
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi (zmodyfikowane
przez rozporządzenie 282/2008)
- rozporządzenie (UE) nr 10/2011 komisji z 14 stycznia 2011 dotyczące materiałów i wyrobów z
tworzyw sztucznych przeznaczonych do wchodzenia w kontakt z produktami spożywczymi i jego
zmiany w przepisach (zmienione przez rozporządzenia nr 1282/2011, 1183/2012, 202/2014,
1416/2016, 752/2017)
- wytyczne normy KTW

Materiał i /lub przedmiot o referencji powyżej, w warunkach normalnych i przewidywalnych
użycia nie pociąga żadnej niedopuszczalnej modyfikacji składu lub zmiany cech organoleptycznych
produktu spożywczego w warunkach jak poniżej. Zwracamy waszą uwagę na fakt, że charakterystyki
techniczne naszej tkaniny poliestrowej powlekanej mogą być modyfikowane przez alkohole i wartości
pH zawarte między 4 a 9, i należy zapytać o wszystkie zastosowania jakich dotyczy.
- Kontakt z produktami spożywczymi:
Przypisanie ogólne:
- produkt o charakterze głównie wodochłonnym, niezależnie jakie jest pH, i mogący mieć stężenie
alkoholu maksimum 20%: ZDATNY

- produkt o charakterze głównie lipofilowym, oraz produkt mogący mieć stężenie alkoholu większe
niż 20% (tłuszcz i olej, czekolada, produkt mleczny…): NIE ZDATNY
-produkt suchy lub ścierny (w tym żywność mrożona lub zamrożona) (zboża, pochodne zbożowe,
wyroby ciastkarskie, piekarnicze, przyprawy, kawa, kakao…) : NIE ZDATNY
Przypisanie specyficzne (produkty nie wymienione z nazwy na liście są niedozwolone):
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Typ produktu spożywczego
Napoje:
Napoje przezroczyste (nie mętne, bez miazgi), bez alkoholowe lub o maksymalnej
zawartości alkoholu 6% (woda, cydry, soki owocowe przezroczyste proste lub
koncentraty, nektary owocowe, lemoniady, syropy, gorzkie aperitify, napary, kawa,
herbata, piwa, napoje gazowane, napoje energetyczne i inne, woda aromatyzowana,
płynny ekstrakt kawy)
Napoje alkoholowe o stężeniu od 6% do 20%
Cukry i ich pochodne, produkty cukiernicze:
Cukry i słodycze w formie melasy, syropy cukrowe, miód i podobne
Wyroby cukiernicze w formie wilgotnego ciasta
Owoce, warzywa i ich pochodne:
Owoce (poza łuskanymi) i warzywa, świeże lub mrożone niezależnie od ich formy
(obrane lub nie, pokrojone lub nie)
Warzywa przekształcone w formie puree, konserwowane lub w formie pasty, lub w ich
własnym sokach ( w tym w occie lub solance)
Produkty rybne:
Konserwy rybne ze środowisk wodnych.
Skorupiaki i mięczaki ( w tym ostrygi, małże i ślimaki), bez pancerza lub muszli,
przekształcone, w konserwie lub gotowane z pancerzem lub muszką, w środowisku
wodnym
Produkty różne
Ocet
Preparaty do zup, zupy, buliony lub sosy (ekstrakty , koncentraty), preparaty spożywcze
kompozyty zhomogenizowane, dania gotowe, w tym drożdże i substancje
fermentacyjne: w każdej dowolnej postaci niż sproszkowany czy suszony, i w charakterze
tłuszczu.
Sosy o charakterze płynnym
Lody

- Warunki magazynowania:
- długotrwałe (<30 dni): w temperaturze pokojowej (40 0C) lub w temperaturze niższej, w tym w
przypadku opakowań w warunkach napełniania na gorąco i/lub ogrzewania w temperaturze T kiedy
70 oC <T<100 oC dla minimalnego czasu trwania t=120/2^[(T-70)/10 minut : ODPOWIEDNIE
- wszystkie czasy przechowywania: w stanie schłodzonym dla napojów i produktów spożywczych, i w
stanie zamrożonym dla napojów: ODPOWIEDNIE
- czas magazynowania dłuższy niż 30 dni, w temperaturze pokojowej lub w temperaturze niższej: NIE
ODPOWIEDNIE

W każdym razie:
- zgodność zależy od respektowania warunków przechowywania, manipulacji i użycia biorąc pod
uwagę charakterystyki szczególne materiału lub wyrobu, warunków takich jak przewidziane przez
zastosowania lub kody profesjonalne.
- w przypadku zmiany zapakowanego produktu, jego składu lub przeznaczenia, a także w przypadku
zmiany warunków używania materiału lub wyrobu, osoba, do której skierowana jest niniejsza
deklaracja, musi upewnić się o zgodności zawartości / treści za którą ponosi odpowiedzialność.
- we wszystkich przypadkach, użytkownik musi zweryfikować, że folia jest przystosowana
technologicznie i prawnie dla przewidzianego użycia a produkt do zapakowania – szczególnie dla
alkoholi i wartości pH<4 lub pH<9
Ta deklaracja jest ważna na czas trwania 5 lat. Będzie odnawiana we wszystkich przypadkach, gdzie
zgodność z powyższym nie jest już zapewniona (odnowienie testów, zmiana materiału, zmiana
technologii, ewolucja przepisów). Deklarację sporządza się zgodnie z art. 16 rozporządzenia
1935/2004/CE

Sporządzona a Saint Clair de la Tour, dn. 18.10.2017
Xavier Christophe
Dyrektor Generalny
xchristophe@dickson-coatings.com
tel : +33 (0)4 74 83 51 13 / fax : +33 (0)4 74 83 51 00

