HIGIENA –
desigur, de la Mensch

Certificat de conformitate

Stabilitate la acț iunea produselor alimentare
Franz Mensch GmbH
Strada Werner-von-Siemens-Str. 2
86807 Buchloe
Prin prezenta declarăm că produsul livrat de către noi:
Numărul articolului:

26100; 26110;26150;26160;

Denumirea articolului:

26100: Mănuș
26110: Mănuș
26150: Mănuș
26160: Mănuș

Material:

Nitril

i nitrilice SAFE FIT, nepudrate, mărimea XL
i nitrilice SAFE FIT, nepudrate, mărimea L
i nitrilice SAFE FIT, nepudrate, mărimea M
i nitrilice SAFE FIT, nepudrate, mărimea S

corespunde cu prescripț iile legale ale Ordonanț ei (UE) 10/2011 ș i ale Ordonanț ei (UE) nr.
1935/2004 în versiunea actuală valabilă. Migraț ia totală ș i migraț iile specifice sunt situate sub valorile
limită legale conform Ordonanț ei (UE) 10/2011 în cazul utilizării conform specificaț iilor. Materialele ș i
materiile prime utilizate corespund cu Ordonanț a (UE) 10/2011.
Nu conț in substanț e cu restricț ii (migraț ia specifică limită SML / cantitatea maximă permisă QM) ș i
substanț e cu dublu scop al utilizării. Pentru substanț e care nu sunt înregistrate în lista UE (anexa I a
Ordonanț ei (UE) 10/2011), sunt valabile în plus reglementările naț ionale, de exemplu Recomandarea
Institutului Federal pentru evaluarea riscurilor BfR ș i cerinț ele paragrafului 31 alineatul 1 al codului
alimentelor ș i furajelor LFGB.
Migraț ia totală:
Simulare

Migraț ia totală

Limita migraț iei conform
ordonanț ei UE 10/2011

3,3
<3,0
8,7

10
10
10

Acid acetic 3%
Etanol 10 Vol.%
Etanol 95 vol. %

Unitatea
de măsură
mg/dm2
mg/dm2
mg/dm2

Specificaț ie privind scopul prevăzut al utilizării sau restricț ii:




Tipul/tipurile de produse alimentare care urmează să vină în contact cu materialul: apoase, cu
conț inut acid, cu conț inut de grăsimi ș i cu conț inut de alcool.
Tipul/tipurile de produse alimentare care NU TREBUIE să vină în contact cu materialul: niciunul
cunoscut
Durata ș i temperatura tratamentului ș i depozitării la contactul cu produsul alimentar:
Acid acetic 3%
Etanol 10 vol.%
Etanol 95 vol. %



10 min/40°C
10 min/40°C
10 min/40°C

Raportul dintre suprafaț a ș i volumul care ajunge în contact cu produsul alimentar, pe baza căruia
a fost stabilită conformitatea materialului sau obiectului: 6 dm2/m3
Trasabilitatea produsului conform Ordonanț ei (CE) Nr. 1935/2004 este garantată
prin ș tampila datelor de producț ie.

Emitent:____________________

Buchloe, la 11.10.2017

Managementul calităț ii
Sabine Grünewald-Hilken
Telefon: +49 8241 9633-0
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