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på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger.
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kontrolleret. Ingen anmærkninger
Gennemgået dokumentation for Horses porcelæn krus i form af
analyseresultater, der påviser at genstanden overholder
grænseværdiger for afgivelse af bly og cadmium, der gælder for
genstande, der kan fyldes. Ingen anmærkninger. I
dokumentationen er der også angivet testresultater i
mg/genstand for afgivelse af bly og cadmium fra mundranden.
1

Ifølge danske bestemmelser, skal afgivelse af bly og cadmium
overholde henholdsvis 0,8 mg/dm2 og 0,07 mg/dm2, jf. § 16,
bilag 2 i emballagebekendtgørelsen nr. 579/2011.
Virksomheden har omregnet analyseresultaterne fra
mg/genstand til mg/dm2. Ingen anmærkninger.
Gennemgået dokumentation for Animal Love plastmadkasse i
form af en overensstemmelseserklæring med bagliggende
migrationsanalyser for samlet migration og specifikke
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migrationer. Det fremgår ikke af dokumentationen, hvilken
plasttype der er anvendt til fremstilling af madkasser.
Genstanden er mærket med plastpillen 05, der tyder på, at det
er polypropylen. Virksomheden har ved besøget anmodet
leverandøren om oplysningerne om plasttypen. I øvrigt ingen
anmærkninger.
Gennemgået dokumentation for Animal Love Storm sport
drikkedunk, i form af en overensstemmelseserklæring med
bagliggende migrationsanalyser for samlet og specifikke
migrationer. Det fremgår af dokumentationen, at der bl.a. er
foretaget en analyse af migration af bisphenol A. Det fremgår
ikke af dokumentationen, hvilken plasttype der er anvendt til
produktion af drikkedunken. Virksomheden har på tilsynet
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anmodet leverandøren om oplysninger om plasttypen og om
der i drikkedunken er anvendt bisphenol A. Leverandøren har
fremsendt oplysninger om de anvendte råvarer til
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produktionen af drikkedunken og har erklæret, at der i drikkedunken ikke er anvendt bisphenol A.
Virksomheden har fremskaffet opdateret dokumentation fra leverandøren i Tyskland på tilsynet. Vejledt om, at
virksomheden skal sikre sig dokumentationen i form af overensstemmelseserklæringer inden markedsføring af
produkterne påbegyndes.
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