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) Datre identy,frkurjQce rv;,195,
Worki polipropyletrowe PP Woven Bag do pakowania suchyclr
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Data rł,ystavvienia cleklarac.ii:

"ł.

Na poclstat,r ie deklaracji zgoclności cltl,z;zlrląllrclr od naszych dostarvców oraz
pfzepfowadzonych badari deklarurjerny żenasz produkt spełnia wylllaganianiżej
poclarrych przepi sorł, prarvnycir
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l. 1 2,2014r.
i

:

Rozporządzenie (WE) llr l93 5noa4 Parlatlrentu Europejskiego iRaciy zdnia27
pażdziernika2004 r. W sprawie lnateriałów i wyrobórv pl,zeznaczonych do
korrtaktu z zywnościąoraz uchylające dl,rel<tywy 80/5 90/EWG i 89/1 09/EWG
Rozporządzenie Konlisji (UE)nr l0/201I z dnia l4 stycznia 20l1 r. rv sprawie
tllateriałorł,i wyrobów z tworz)/w sztucznych przeznaczorryclr do kolrtaktu z
zywnością
Rozporzącizenie I(ornisji (UE) nr 128212011 z dnia 28 listopada 20l l r. w
sprarł,ic żllliaIlv isllrostorł,allia t,ozporzą<Jzerlta (UE) nr l0lLal l w sprawic
rrrateriałol4, i 1i1,1l1,9§ólt,z ttvol,zylłl sztutczrytg|, przeznaczonych do kontaktu z
zl,rr,lr ością

[toz-porządzenie Kornisji (lJĘ) nr l183l?012 z dnia 30 listopada 2012 r. w
slrrarł,ie zlrrialry i sprostorł,ania rozpot,ządzenta (UE) nr l0/201 l iv sprarvie
rlrateriałóił,i wyrobow z twol,zyrv sztuczrrych przęznaczonyclr do kontaktu z
zylvrrością

Rozporządzenie l(olnisji (UE) nr202l?0l4 z dnia 3lnarca 2014 r,. zmierriające
rozl)orzacizelrie (UE) rlr l0/20ll rv sprawie ttrateriałow iivyrobow ztwol,zyw
sztllczll},ch przeznaczonl,ch clo l<ontal<tu z żywnością
Rozporządzenie (WE) llr 202312006 z dnia 22 gruclnia2006 r. w sprawie dobrej
1;r,al<tvlii pt,tlcitll<c1,.|tle,i iv oclliiesienirr cio tllatet,iałói.v i lv;,robów przeznaczonych
clo kontal<ttl z z-ywl,]ością.
Ustarł,a z dnia 25 sierplria2a06 r. o bezpieczeristrvie zywnościi zyrvienia (Dz.
LJ.2006 Nr l71 poz, 1225)
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w pl,oceste wyLwalLd',Ic,.
wyl(azLl SLlbStancji, l<toryclr StoSowanIe Jest doz\Ą/o1one
wyrobow z twol,zyw sztllcznych, atakżę
lr_rb pr.zetu,alzani; n,}ate;iałorv i
i wyrobow z ustalonyrrri
spoŚobu Spfaw(lzania zgoclrrości tych trrateriałów
lilrritanri (Dz, U, 2013r trr 0, 1roz, l343)
grudnia 1994
Dyrektyw a9Ąl62lWE Parlarlentrt Erllopejskiego i Rady z dllia 20
,, ," ,pi"*ie opal<owari i odpadów opako*unigl1rych
deklarujerrry ze w
5, Na podstawie cleklaracji zgodnościdostawców kolnponentow
zw'ązki objęte linlitallli
,.,as)l,cI-, wyrobach ,,,,,ogu bJc obecne rrastępuj ące
(UE) nr
nrigracji specyliczne.j igochrytlri zzałącztltkiem l i iI rozpot-ządzeniern
tolzo1 l, Nię ,tororn,Żr,,,Ó rrretali rvyrnieniollyclr w załącznt\<i li, brak
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trbstarrcj a podrł,o.i ne go

zastosowania

sól klvastt węglovvego
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Natzu,a

Slvtl- nrg/kg

(lvęglan rvapnia)

nlateriał lub rł),rob:
6, Roclzaj lub rocizajg 7yrł,ności,zlakąma nriec kontakt dany
Worl<i l)oliplo]r),lenolł,e cio pakowatlia sr_rchl,ch tnąl< ,zboż,

Czas i tetlrperatura obrobki i plzeclrorvyrł'ania iv kontakcie z ŻYwnoŚcią;
i ponizej (warunki
Dłrrgotr.rł,aie przc,clro,n,y,,varrie \Ą/ tellperatllrze po1<ojowej
chłoclnicze i tttt,ozerria).

Nie stosorł,ać lv piel<arrrikaclr, i<rrchenkaclr rrrikrofalowYch, nie stosolł'ac do
podgrZęV|aQ, Wyrob
ce[ów f,artrracer.rtycznych, nie StoSoWać jako zabaił,ki. Nie
lrie jes1 pl,zęznaczolry clo z)/\Ą/ności płynnej,

kontakttl z zy\vl,}ością do objętości,stosowany do
strviercJzenia zgoclrT ościlrrateriału lurb wyrobu;
6 c]ln2 rla 1 l<g z),wności,
Stosr_rnek 1rou,iet,zclrni

7, Darle o bat,ierze l'urrlkr_-jorralnej rrie rlia.ją zastosorvatria,

jest aktualna w chwili
zaslrzężetria prawlre: Nirliejsza dekiaracja zgodności
w aru:.a pr zez fi lrlr ę Agro-Jum al Sp,,z o.o, nowej
\Ą/
st a w i e ll i a ci o trt o nl e tl t tt o p rr b l i ko
)/
\\/ersj i clel< lalac,i i.
,-9.[;
tanowisko

Data1

,

i poclpis
|,ri;lr:l:l

L)|]r;lL:t,l\Ą/iłl A<];rrrr

J,5,

i i.lr

Ir,ltt'li

llilttlt l l"'ollrlcl

l.

1 1? ?()1

,)

odpowiedzialnej

