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Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Nyvang 7

Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af

5500 Middelfart

fødevarekontaktmaterialer. Ingen anmærkninger.

25997956

Emballage m.v.: Kontrolleret GMP procedurer for
proceskontrol, herunder blandingsforhold af 2 komponent lim,
kontrol af korrekt hærdning, kontrol af set-off af trykfarver
samt temperaturkontrol. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
GMP procedurer for rengøring af laminerings-maskine mellem
hver produktion. Ingen anmærkninger. Kontrolleret procedurer
for intern sporbarhed. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring fra leverandører af
råvarer til laminat (2 plastlag) importeret fra 3. land, herunder
erklæring om overholdelse af relevant lovgivning, oplysninger
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om stoffer med specifik migrationsgrænse samt oplysninger
om dual-use-additiver. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens overensstemmelseserklæring til
kunder for 2-lags laminat, herunder erklæring om overholdelse
af relevant lovgivning, oplysninger om stoffer med specifik
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migrationsgrænse samt oplysninger om dual-use-additiver.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret: dokumentation for fødevarekontaktmaterialer
(2-lags laminat). Det indskærpes, at virksomheden skal kunne
fremvise dokumentation for at produkter bestemt til kontakt
med fødevarer opfylder kravene i plastforordningen. Følgende
er konstateret: Virksomheden fremviser
overensstemmelseserklæring fra leverandør for lim anvendt til
2-lags laminat, hvori det fremgår at limen indeholder et stof
som ikke er opført på positivlisten (bilag 1 til
plastforordningen), og dermed ikke er i overensstemmelse med
plastforordningen (10/2011). Virksomheden kan ikke fremvise
dokumentation for en eventuel funktionel barriere.
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Følgende er konstateret: Virksomheden fremviser
analyseresultater for det samlede laminat, med test for total
migration. Virksomheden kan ikke fremvise dokumentation for
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at grænseværdierne for stoffer med specifik migrationsgrænse angivet på overenstemmelseserklæringer fra
leverandører af de 2 plastlag samt limen, er overholdt. Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det vil vi
rette op på. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning
på bagsiden eller på udleverede/fremsendte retssikkerhedsblanket. Vejledt generelt om regler for
fødevarekontaktmaterialer, herunder dokumentation.
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