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Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og fødevareaktiviteter
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: Import,
samhandel, FKM til videresalg.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:

1. Stikprøvevis udpeget fødevarekontaktmateriale af plast,
kombineret skærebræt og vaskebalje af PP og TPR, mærket
Rinsen chop:
- sporbarhed fra leverandøren i 3. land og til dansk kunde
- Overensstemmelseserklæring/testrapport fra juli 2020 fra
leverandøren, herunder identifikation af produktet, oplysninger
om total migration, specifik for PAA, tungmetaller (Pb, Zn),
sensorik og dual use additiver, udsteder af erklæring og
underskrift.
- Mærkningsoplysninger på emballagen (bælte) til
fødevarekontaktmaterialet i forhold til
overensstemmelseserklæring/anden dokumentation/analyser.
Følgende er konstateret: Der er ikke mærkning med
anvendelsesoplysninger ift. brugstid og temperatur og der
mangler dokumentation for overholdelse af spefifik migration
for alle relevante tungmetaller samt silikater fra gummi (TPR).
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som bagatelagtig. Vejledt konkret om krav til
dokumentation/test samt angivelse af begrænsninger i brug til
forbruger, hvor der manngler dokumentation.

2. Stikprøvevis udpeget fødevarekontaktmateriale af plast skål
med dørslag af PP, mærket Rota rinse:
- sporbarhed fra leverandøren i 3. land og til dansk kunde,
- Overensstemmelseserklæring/testrapport fra oktober 2020
fra leverandøren, herunder identifikation af produktet,
oplysninger om total migration, specifik migration for PAA,
tungmetaller, sensorik og dual use additiver, udsteder af
erklæring og underskrift.
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- Mærkningsoplysninger på emballagen til fødevarekontaktmaterialet i forhold til
overensstemmelseserklæring/anden dokumentation/analyser.

Vejledt generelt om krav til indhold i overensstemmelseserklæringer tll kunder på materialer af plast, jf. bilag 4 i
plastforordningen.

Vejledt generelt om regler for plast og bambus, majs og lign. i fødevarekontaktmaterialer. henvist til information
på fvst.dk.
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