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  ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 

   

Όνομα προϊόντος: FILM PP – PLASTIC PP BAGS  

Δομή προϊόντος: PP (100%) Ατύπωτο 

Κατάλληλο:         για συσκευασία τροφίμων 

 

 Η Matsagouras Ltd, με την παρούσα βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι κατάλληλο για επαφή 
με τρόφιμα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 1935/2004, 10/2011 και 
2023/2006 (GMP) και των τροποποιήσεων τους 
 

 Όλες οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ανωτέρου προϊόντος συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) και τις  τροποποιήσεις του, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των 
προμηθευτών μας 

 
 Πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή ανάλυση φιλμ όμοιας δομής από εγκεκριμένο εργαστήριο. Σο προϊόν 

αξιολογήθηκε με την δοκιμή συνολικής μετανάστευσης (Μ2) υπό συνθήκες θερμοκρασίας 40ο C για 
10 ημέρες με προσομοιωτές Α, Β, και Δ2, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών 85/572/EEC, 
82/711/EEC και τις τροποποιήσεις της και του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011 και τις τροποποιήσεις του. Η 
εργαστηριακή ανάλυση  του προϊόντος έδειξε ότι: 

 
 
 η ολική μετανάστευση είναι χαμηλότερη των 10mg/dm2 , όριο που ορίζεται από τον Κώδικα 

Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 26), καθώς επίσης και τον 10/2011 και τις τροποποιήσεις του.  
 

 είναι κατάλληλο για συσκευασία τροφίμων (όλα τα είδη τροφίμων) 
 

 είναι κατάλληλο για κάθε μακροχρόνια αποθήκευση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή 
χαμηλότερη, συμπεριλαμβανομένης της κατάψυξης. 
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 Σα απαιτούμενα όρια ειδικής μετανάστευσης ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
10/2011 και τις τροποποιήσεις του,  σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προμηθευτών μας 
 

 Η περιεκτικότητα των βαρέων μετάλλων στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
άνω προϊόντος είναι κάτω από τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές που ορίζονται στην ευρωπαϊκή Οδηγία 
94/62/ΕΚ και των αναθεωρήσεων της, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προμηθευτών μας. 

 

Όσον αφορά την καλή διατήρηση των ιδιοτήτων του προϊόντος μας, σας ενημερώνουμε ότι θα 
πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες αποθήκευσης: 

 θερμοκρασία< 25ο C (θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χαμηλότερη) 
 

 χετική Τγρασία 50-75%RH, σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προμηθευτών μας  
 

 Τπό κατάλληλες συνθήκες* το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες, 
σύμφωνα και με τις βεβαιώσεις των προμηθευτών μας  

 
* Σο προϊόν δεν πρέπει  να εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως, σε πηγές UV ακτινοβολίας ή σε πηγές 

θερμότητας 
 

τα αρχεία της εταιρείας μας υπάρχει το πιστοποιητικό ανάλυσης του συγκεκριμένου προϊόντος καθώς 
και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις των εταιρειών-προμηθευτών μας, που πιστοποιούν την καταλληλότητα των 
πρώτων υλών για την συσκευασία τροφίμων καθώς και τις συνθήκες χρήσης τους. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

Τπεύθυνος για την Matsagouras Ltd            

Παναγιώτης  Ματσαγγούρας 

                                                                     

 

 

  

 


