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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
Usserød Kongevej 132

kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er

2970 Hørsholm

korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.

31618606

Kontrolleret Registrering af virksomheden.
Følgende er konstateret: Virksomheden har flyttet lokaler på ny
adresse. Virksomheden har prøvet at finde blanketten for
anmeldelse af væsentlige ændringer. Virksomheden har
indsendt blanket for væsentlig ændringer under tilsynet.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning:
sporbarhed et led tilbage på melamin køkkenredskaber og plast
1

beholder importeret fra 3.land i 2018. Ingen anmærkninger. PT
ingen import af melamin fra Kina.
Set dokumentation i form af analyseresultater af november
2017 for melamin køkkenredskaber. Analyseresultaterne viser,

2

at genstande overholder grænseværdierne for samlet
migration, specifik migration af formaldehyd, melamin,
primære aromatiske aminer. Testbetingelser:
fødevaresimulator A, B, C, D1, 95 % ethanol 2 timer, 100 grader
og isooktan 30min, 100 grader for samlet migration; 3% acid 2
timer, 100 grader specifik migration af formaldehyd, melamin,
primære aromatiske aminer . Ingen anmærkninger. Vejledt om
specifik migration af metaller.
Set dokumentation i form af analyseresultater for plast
beholder. Analyseresultaterne viser, at genstande overholder
grænseværdierne for specifik migration af metaller og
Bisphenol A.
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Kontrolleret: plast beholder importeret fra 3.land.
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Det indskærpes, at dokumentation for plast skal indeholde oplysninger om samlet migration, specifik migration,
testbetingelser: fødevaresimulator, tit og temperatur.
Følgende er konstateret: Der mangler oplysninger om samlet migration, specifik migration, testbetingelser:
fødevaresimulator, tit og temperatur i analyserapporten for plastik beholder.
Virksomheden havde følgende bemærkninger : I analyserapporten er der beskrevet at produkterne er testet jf.
EF 10/2011.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
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