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Deklaracja zgodnoĞci dla produktów mających kontakt z ĪywnoĞcią
Niniejszym potwierdzamy, Īe przenoĞnik HabasitLINK oraz pasy przetwórcze, wykonane
z niĪej wymienionych materiałów, aktualnie dostarczanych, są zgodne z wymaganiami
nastĊpujących przepisów regulujących zagadnienia kontaktu z ĪywnoĞcią, z zastrzeĪeniem
koniecznoĞci uĪytkowania pasa zgodnie z warunkami podanymi w odpowiednich przepisach,
o ile znajduje to zastosowanie.

TaĞmy modularne HabasitLINK(R) ,
Polipropylen, biały
w tym zabieraki (listwowe), zabieraki odginane, zabieraki kubełkowe, fala boczna, koła
zĊbate, urządzenia dociskowe

UE:
•

Dyrektywa 2002/72/WE dotycząca tworzyw sztucznych oraz artykułów przewidzianych
do kontaktu z artykułami spoĪywczymi wraz z jej zmianami do Dyrektywy 2008/39/WE.
Na taĞmach niemodyfikowanych wykonano badania migracji globalnej, migracji
specyficznej oraz maksymalnych dopuszczalnych iloĞci w produktach gotowych zgodnie
z Dyrektywą 85/572/EWG z zmianami oraz Dyrektywą 82/711/EWG ze zmianami dla
wszystkich substancji, dla których rzeczona dyrektywa przewiduje ograniczenia i/lub
definiuje wartoĞci w specyfikacjach. Zastosowano współczynnik powierzchnia/objĊtoĞü
równy około 1 (dm2/dl).
WyĪej wymienione produkty nie zawierają dodatków o dwustronnym zastosowaniu,
których zawartoĞü w ĪywnoĞci podlega ograniczeniom.
WyĪej wymienione produkty spełniają odpowiednie wymagania okreĞlone w wyĪej
wymienionych dyrektywach i nadają siĊ do bezpoĞredniego stosowania:
- z wszelkimi typami ĪywnoĞci (A, B, C i D)
- czas kontaktu do 30 minut
- temperatura kontaktu do 100oC.
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USA:
•

FDA, 21 CFR Īywica zasadowa spełnia wymagania czĊĞci/sekcji 177.1520 polimery
olefinowe, 178.3297 barwniki dla polimerów.
Zgodnie z naszą informacją wszystkie pozostałe komponenty stosowane w tym
produkcie spełniają wymagania swoich odnoĞnych przepisów FDA oraz 21 CFR
177.1520(b).
WyĪej wymienione produkty znajdują zastosowanie w bezpoĞrednim kontakcie z:
- wszystkimi typami ĪywnoĞci wymienionymi w 21 CFR 176.170 (c) tabela 1
Warunki stosowania: od B (sterylizowane w gotującej siĊ wodzie) do G (mroĪone)
zgodnie z 21 CFR 176.170 (c) tabela 2
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Niniejsza deklaracja oparta jest na naszym aktualnym poziomie wiedzy w dniu jej wydania. Z
uwagi na fakt, Īe warunki stosowania znajdują siĊ poza kontrolą Habasit oraz jej spółek
zaleĪnych, nie moĪemy przyjąü jakiejkolwiek odpowiedzialnoĞci odnoĞnie odpowiednioĞci i
zdolnoĞci do przetwarzania produktów wymienionych w tym dokumencie. Znajduje to
równieĪ zastosowanie do wyników/skutków przetwarzania/wytwarzania produktów jak
równieĪ ewentualnych wad, szkód, szkód nastĊpczych oraz dalszych konsekwencji.
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