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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.normann-copenhagen.com.

Østerbrogade 70
2100 København Ø

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden

10008824

anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarekontaktmaterialer.
Stikprøvevist kontrolleret dokumentation for sporbarhed på
fødevarer som virksomheden har købt.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og
1

P-numre.
Emballage m.v.: Kontrolleret sporbarhed af følgende

1

fødevarekontaktmateriale: polyamid piskeris og GEO
termokande. Ingen anmærkninger.
Følgende er kontrolleret : Analyser/baggrundsdokumentation
for polamid piskeris og GEO termokande med plast-, silikoneog glasdele.

1

Baggrundsdokumentation for poylamid piskeris indeholder
oplysninger om samlet migration, der er udført med bl.a.
ethanol 95%, som erstatningstest for olie. Ifølge regler skal
erstatningstest udføres med både ethanol 95% og isooktan.
Der er ikke oplyst, om analyseresultater er påvist ved 3.
migrationstest, der gælder for genstande til gentagen brug.
Specifik migration af primære aromatiske aminer mangler
oplysning om resultatet er påvist ved 1. migrationstest, der
ifølge regler gælder for stoffer som ikke må påvises i plasten. I
øvrig ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at de vil
bestille nye relevante tests.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X
Baggrundsdokumentation for GEO termokande med plast-,
silikone- og glasdele indeholder resultater for samlet migration
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fra plasten med simulant for alkoholdige fødevarer. Vejledt virksomheden om at ændre markedsføring af
termokanden til vand, te og kaffe, så den ikke anvendes til fedtholdige fødevarer af forbrugere.
Dokumentationen viser overholdelse af migration af bly og cadmium fra glasset, men der er ikke oplyst
kontakttid og kontakttemperatur. I øvrigt ingen anmærkninger.
Virksomheden oplyser, at de vil bestille nye relevante tests.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Kontrolleret dokumentation for Window Tray melamin, der var mangelfuld ved sidste kontrolbesøg.
Der er udført migrationsanalyser for kontakt med alle fødevaretyper. Ingen anmærkninger.
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