SHOWA NSK26

PARA LUVAS DESTINADAS AO CONTACTO COM ALIMENTOS
DECLARA QUE O NOVO EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO PESSOAL A SEGUIR DESCRITO:

SIMULANTES
A – C, D1, D2 do Regulamento
N.º 10,2011 para Materiais
Plásticos e Artigos em
contacto com alimentos

SHOWA NSK26
TIPOS DE ALIMENTOS
Todos os alimentos secos,
aquosos e gordos

CONDIÇÕES DE TESTE
2 horas a 70° C, repetição da
sua utilização

DESCRIÇÃO DE CONFORMIDADE
está em conformidade com as disposições:
Regulamento (CE) N.º 1935/2004: Materiais e objectos destinados a entrar em contacto com os alimentos.
Regulamento (CE) N.º 2023/2006: Boas Práticas de Fabricação para os materiais e objectos destinados a
entrar em contacto com os alimentos
Regulamento (UE) n. ° 10/2011 da Comissão, de 14 de Janeiro de 2011 , relativo aos materiais e objectos
de matéria plástica destinados a entrar em contacto com os alimentos, incluindo suas alterações
1282/2011 e 1183/2012
França – Arrêté du 9/11/1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées,
produits et boissons alimentaires
Alemanha – BfR Recommendation XXI – Commodities based on natural and synthetic rubber
Holanda – Chapter III of the Dutch packaging and food utensils regtulations (RVG) for rubber products in
contact with food (Staatscourant No.8531of the 27/03/2014)
Itália – Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari o con sostanze d’uso personale. G.U. n. 104 des 20 aprile 1973 as amended
Espanha – Royal Decree 847/2011
Quando utilizado como previsto, a migração global e migração específica de substâncias sujeitas a
restrição não excedam os limites legais (calculado como 6 dm ² luva por 1 kg de alimento).
Esta declaração de conformidade baseia-se em informações recebidas dos fornecedores de materiais, nos
testes de migração desempenhados em consonância com a Directiva 82/711/EEC, 85/572/EEC e
Regulamento 10/2011 e nos sistemas de controlo de qualidade utilizados pela SHOWA. Encontram-se
disponíveis documentos de suporte que podem ser apresentados à autoridade competente após solicitação.
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