
 

 

 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z ROZPORZĄDZENIEM ODNOŚNIE MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW 

MAJĄCYCH KONTAKT Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI 

Wersja 18/10/2017 c 

Ja, niżej podpisany Xavier CHRISTOPHE, pełniący funkcję Dyrektora Generalnego w 

DICKSON COATING – 415 avenue de Savoie – 38110 SAINT CLAIR DE LA TOUR – Francja 

oświadczam, że wymieniona poniżej tkanina poliestrowa powlekana PCV 

LAC 900 DW – strona biała wystawiona na kontakt z żywnością  

jest zgodna z wymogami rozporządzeo: 

- Rozporządzenie (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w 

sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 

80/590/EEC i 89/109/EEC; 

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 

produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

(zmienione przez rozporządzenie 282/2008); 

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i 

wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (zmienione przez 

rozporządzenia Nr 1282/2011, 1183/2012, 202/2014, 1416/2016, 752/2017); 

- Wskazówki KTW (dopuszczenie do stosowania w systemach wody pitnej). 

Ten materiał i/lub wyrób wspomniany wyżej, w normalnych i przewidywalnych warunkach 

użytkowania nie prowadzi do niedopuszczalnej modyfikacji składu lub zmiany właściwości 

organoleptycznych środków spożywczych w niżej wymienionych warunkach. Zwracamy Paostwa 

uwagę na fakt, że techniczne charakterystyki naszych tkanin poliestrowych mogą ulec zmianie pod 

działaniem alkoholu oraz środków mających pH 7, prosimy zapytad o pozostałe zastosowania. 

- Kontakt z żywnością: 

 Przeznaczenie ogólne: 

 żywnośd o charakterze w dużej mierze hydrofilnym, bez względu na jej pH, może 

mied zawartośd alkoholu nieprzekraczającą 20%: ODPOWIEDNI 

 żywnośd o charakterze głównie litofilnym, oraz żywnośd mogąca mied zawartośd 

alkoholu powyżej 20% (tłuszcze i oleje, czekolada, produkty mleczne…): 

NIEODPOWIEDNI 



 

 

 suche lub ścierne produkty żywnościowe (w tym żywnośd mrożona) (płatki zbożowe i 

tym podobne, wyroby piekarnicze i ciastka, przyprawy, kawa, kakao…): 

NIEODPOWIEDNI 

 Przeznaczenie szczegółowe (produkty nie wymienione nie są dopuszczalne): 

Odniesienie Typ żywności 

01 Napoje: 

01.01.A 
01.02 

Napoje przezroczyste (nie mętne, bez miąższu), napoje bezalkoholowe lub z 
maksymalną zawartością 6% (Woda, cydr, przezroczyste pojedyncze lub 
skoncentrowane soki owocowe lub warzywne, nektary owocowe, lemoniady, 
dynie, gorzkie aperitify, napary, kawa, herbata, piwa, napoje gazowane, napoje 
energetyczne oraz inne, woda smakowa, płynny ekstrakt kawy). 

03 Cukry i ich pochodne, wyroby cukiernicze: 

03.03.B 
 
03.02.B.II 

Cukry i cukierki w postaci melasy, syropów cukrowych, mód oraz produkty 
podobne. 
Wyroby cukiernicze w postaci wilgotnej masy. 

04 Owoce, warzywa i ich pochodne: 

04.01.A.B 
04.04.A.B. 
04.05.C 

Owoce (w tym orzechy) oraz warzywa, świeże lub schłodzone bez względu na 
formę (obrane lub nie, pocięte lub nie). 
Warzywa przetworzone w postaci puree, konserw lub pasty, lub soki s tych 
warzyw (w tym w occie lub zalewie). 

06 Produkty rybne: 

06.01.B.II 
06.02.B.II 

Ryba w puszkach w sosie własnym 
Skorupiaki i mięczaki (w tym ostrygi, małże i ślimaki) bez pancerza lub skorupy, 
przetworzone, w puszkach lub gotowane wraz ze skorupą lub pancerzem, w 
środowisku wodnym. 

08 Produkty różne 

08.01 Ocet. 

08.03.B.II Preparaty do zup, wywarów lub sosów (koncentraty, przeciery pomidorowe), 
homogenizowana żywnośd złożona, dania gotowe, w tym drożdże i substancje 
sfermentowane: pod każdą inną postacią, niż w pudrze lub suszone, produkty 
tłuste. 

08.04.A Sosy płynne. 

08.07 Lody 

 

- Warunki przechowywania: 

 Długoterminowe przechowanie (<30 dni): o każdej temperaturze otoczenia (40oC) lub niżej, w 

tym żywnośd pakowana na gorąco i/lub podgrzewanie w granicach temperatur T, gdzie 

70oC<T<100oC w ciągu maksymalnego czasu t=120/2^ *(T-70)/10] minut: ODPOWIEDNI (nie 

certyfikowany normą KTW) 

 Jakikolwiek termin przechowywania: schłodzenie dla napojów i jedzenia, oraz zamrażanie dla 

napojów: ODPOWIEDNI 

 Przechowanie powyżej 30 dni, w temperaturze otoczenia lub niższej: NIEODPOWIEDNI 

 

 



 

 

W każdym przypadku: 

- Zgodnośd zależy od zgodności z warunkami przechowywania, obchodzenia się i eksploatacji, biorąc 

pod uwagę szczególne właściwości materiału lub przedmiotu, warunki przewidziane przez użycie lub 

kodeksy zawodowe. 

- W przypadku zmiany pakowanego produktu, jego składu lub celu, a także w przypadku zmiany 

warunków wykonania materiału lub przedmiotu, odbiorca niniejszej deklaracji musi zapewnid 

zgodnośd pojemnika/zawartości, za co przyjmuje odpowiedzialnośd. 

- W każdym przypadku użytkownik musi sprawdzid, czy folia jest dostosowana technologicznie i 

zgodnie z przepisami do przewidzianego zastosowania i produktu, który ma byd pakowany - w 

szczególności jeśli chodzi o alkohole oraz żywnośd o wartości pH>9 lub pH<4. 

 

Niniejsza deklaracja jest ważna w ciągu 5 lat. Będzie ona odnawiana w każdym przypadku, w którym 

zgodnośd z powyższym nie będzie już obowiązywała (odnawianie ścieżek, zmiany materiałów, zmiany 

technologii, zmiany w rozporządzeniach). Niniejsza deklaracja jest opracowana na mocy artykułu 16 

Rozporządzenia 1935/2004/WE. 

Deklaracja ta jest oparta na wynikach uzyskanych w testach w zatwierdzonym laboratorium, 

dotyczących migracji globalnej i specyficznej, opartej na deklaracji komponentów naszego produktu. 

 

 

Opracowano w Saint Clair de la Tour, dnia 26 lipca 2017 r. 

przez Xavier CHRISTOPHE 

Główny manager 

xchristophe@dickson-coatings.com 

Tel. +33 (0) 4 74 83 51 13 / faks: +33 (0) 4 74 83 51 00 
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