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Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter
på egen hjemmeside www.experisense.com kontrolleret. Ingen
Strandvejen 100

anmærkninger.

2900 Hellerup

Godkendelser m.v.: Kontrolleret ejerforhold, aktiviteter og
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registrering, herunder import. Virksomheden engroshandler
køkken maskiner leveret fra ex. Schweiz og Italien. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har ingen import af
fødevarekontaktmaterialer underlagt særlige restriktioner fx. af
melamin.
Emballage m.v.: Kontrolleret sporbarhed ét led tilbage og ét led
frem til kunde samt dokumentation for overensstemmelse med
1

relevante Europæiske regler for fødevarekontaktmaterialer
med dele af plast: Stikprøvevis kontrolleret sprobarhed og
dokumentation på følgende køkkenmaskiner uden

1

anmærkninger:
1.) håndblender mærket Bamix med erklæring for
overensstemmelse (fra 2013) med EU-forordning nr.
1935/2004, nr. 10/2011 (plastforordningen) og nr. 2023/2006
(GMP-forordningen) samt oplysninger i testrapport (fra 2015)

1

om blandt andet identitet af materiale af plast, stoffer med
specifikke migrationsgrænser og total migration samt
anvendelses temperatur. Vejledt konkret om dokumentation
for overholdelse af specifikke migrationsgrænser for Bisphenol
A.
2.) Kaffebrygger, mærket Rocket med erklæring for
overensstemmelse (fra 2012) med EU-forordning nr.
1935/2004, nr. 10/2011 (plastforordningen) og nr. 2023/2006
(GMP-forordningen). Følgende er konstateret: Der mangler
oplysninger om identitet af plastmateriale på vandbeholder og
oplysninger om stoffer med migrationsgrænser og der mangler
oplysninger om migration fra kobber. Forholdet vurderes under
de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

X

overtrædelse. Virksomheden vil indhente oplysninger fra
leverandøren og opdatere egen hjemmeside med
oplysningerne.
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Vejledt generelt om regler for plast jf. bilag 4, punkt i EU-forordning nr. 10/2011. Vejledt konkret om
dokumentation for overholdelse af migrationsgrænser for Bisphenol A, oplysninger om identitet af materiale
dvs. type af plast (fx. PP, SAN, PC) og andre relevante stoffer med specifikke migrationsgrænser (fx. PAA,
formaldehyd). Vejledt konkret om EU-guideline for metaller, herunder vejledende grænserværdier for kobber.
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