
        
      

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 
 

Fremstiller, importør og udsteder af denne overensstemmelseserklæring: glassFORever, Andkærvej 26, 7100 Vejle, CVR: 31846927 
som leveres i forbindelse med fødevarer, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende udvalgte relevante EF direktiv(er) og 
bekendtgørelser: 

 

 
 
 

Materialet anvendes til alle almindelige drikkevare såsom vand, alkohol, kaffe, te, kakao, mm. 
Begrænsninger: Brug ikke til anis-baserede drikke (såsom Pernod, Ricard, Raki eller Ouzo) eller drikke med et højt ester-indhold. Ester er et 
naturprodukt og findes i stor mængde i frugtte. 
 
Følgende tests er udført: Total migrationstest; Overholder migrationsgrænse 10mg/dm2 & Specifik migrationstest; Overholder specifikke 
migrations grænser. Migrationstest er udført med følgende forhold mellem overfladeareal og volumen: 10 mg/dm2. 
 
For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet I EU Forordningen 10/2011/EC, Se bilag 1: Analysis report. 
 
Produktet overholder grænsen for tungmetaller. (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom). Overholder 100 ppm 
på vægt/vægtbasis. 
 
Produktet skal vaskes første gang inden brug. 
 
Tidsrum og temperatur for opbevaring: Holdes tør mellem 15-28gr.C / ingen udløbsdato. 
Tidsrum og temperatur i kontakt med fødevare: Mellem 0-85gr.C / 2 timer el. 0-40gr.C 10 dage. 
 
Identiteten af materialerne og Specifikationer for anvendelse af materialet. Se bilag 1: Analysis report. 
 
Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. 
Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte 
kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger. 
 
Vejle, DK d. 16. januar 2019 
 
 

Reference nr. 
 

Titel 

Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. 
oktober 2004 (5) 

Om materialer og genstande bestemt til kontakt med 
fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 
89/109/EØF. 

Annex I+II 10/2011/EC (6) Information om, hvorvidt alle anvendte stoffer er på 
listen i Annex I i 10/2011/EC samt om nogle af 
stofferne har specifikke migrationsgrænser. 

Forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. 
december 2006 

Om materiale og genstande bestemt til kontakt med 
fødevarer. 

Test Ai4-E7000 (change of taste and 
smell) 
 

 

 


