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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
Nimbusvej 7

på egen hjemmeside www.hydra.dk kontrolleret. Ingen

2670 Greve

anmærkninger.

87552411

Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af
fødevarekontaktmaterialer. Dette er kontrolleret via
sporbarhed. Ingen anmærkninger.
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Emballage m.v.: Sporbarhed af Tufood FAT gummislange og
Luisiana PVC slange kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Gennemgået leverandørs overensstemmelseserklæring for
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Tufood FAT gummislange. Leverandøren bekræfter, at
genstanden er fremstillet i overensstemmelse med
rammeforordningen 1935/2004, GMP-forordningen 2023/2006
samt FDA regler for fødevarekontaktmaterialer. Ingen
anmærkninger. Endvidere har leverandøren oplyst, at slangen
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kan komme i kontakt med fedtholdige og ikke fedtholdige
fødevarer ved temperaturen fra -20 til 80 grader. Vejledt
virksomheden om, at leverandøren ikke har oplyst om der er
begrænsninger ved kontakttiden samt hvilke ikke fedtholdige
fødevarer kan komme i kontakt med slangen.
Gennemgået leverandørs overensstemmelseserklæring for
Luisiana PVC . Leverandøren bekræfter, at genstanden er
fremstillet i overensstemmelse med rammeforordningen
1935/2004, plastforordningen og GMP-forordningen
2023/2006. Erklæringen indeholder oplysninger om stoffer
med specifikke grænser samt specifikationer for korrekt
anvendelse for så vidt angår fødevaretype, kontakttid og
kontakttemperatur. Ingen anmærkninger.

X

X

Gennemgået virksomhedens overensstemmelseserklæring til
næste kundeled. Erklæringen indeholder en henvisning til
rammeforordningen 1935/2004 og plastforordningen 10/2011
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og GMP-forordningen 2023/2006 samt en henvisning til datablade med specifikationer for korrekt anvendelse af
genstande. Databladene findes på virksomhedens hjemmeside. Ingen anmærkninger.
Det vurderes, at virksomheden har etableret et dokumentationssystem, der overholder GMP-forordningen.
Vejledt om, at der fra 1. januar 2016 gælder nye krav til bagved liggende dokumentation for
overensstemmelseserklæringer vedrørende plast.
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