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 Linpac Packaging Production Sp. z o. o. deklaruje że, poniżej wymienione rodzaje produktów produkowane w 
zgodnie z systemem: 
 

• BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials  
 

 Nazwa dokumentu: DoC PET_ PE PEEL Wydanie: 3 Data aktualizacji: 12.07.2021 

  

 DYSTRYBUTOR: 

 LINPAC Packaging Production  Sp. Z o.o. ,  Bukowice 39, 56-120 Brzeg Dolny 

  

 GRUPA PRODUKTÓW OBIĘTYCH TĄ DEKLARACJĄ: 

 Folia laminowana z nadrukiem lub bez o strukturze PET_PE  

  

 NAZWY LUB OPISY PRODUKTÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY PRODUKTOWEJ: 

 

Laminat o strukturze: folia poliestrowa transparentna (PET) + folia polietylenowa (PE HB) + laminacja klejowa + 

farby fleksograficzne (opcjonalnie), w różnych rozmiarach 

  

 

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI W ODNIESIENIU DO PRODUKOWANYCH PRODUKTÓW: 

 

Potwierdzamy, że produkty spełniają wymagania unijne i/lub krajowe dotyczące materiałów i wyrobów z 

tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością: 

 

• ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 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/EWG i 89/109/EWG, w szczególności z art. 3, art.11 ust.5, art. 15 oraz art. 17, z 

późniejszymi zmianami 

• 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. 

• ROPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z 

tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wraz z późniejszymi zmianami. 

• Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994r. w sprawie opakowań i 

odpadów opakowaniowych (suma zawartości metali ciężkich nie przekracza 100ppm) 

• Rozporządzenie Komisji ( UE ) 2018/213 z dnia 12 lutego 2018r w sprawie stosowania bisfenolu A w 

lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie ( UE ) nr 

10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością.  

• Rozporządzenie Komisji ( WE ) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z 

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz 

zmieniające rozporządzenie  ( WE ) nr 2023/2006 
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 ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI W ODNIESIENIU DO STOSOWANYCH W PRODUKCJI SUROWCÓW: 

 
W oparciu o najlepszą wiedzę i deklaracje producentów informujemy, że lista dodatków i monomerów jest 

zgodna z wykazem zawartym w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 10/2011, których stosowanie jest dozwolone w 

procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu 

sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami. 

  

 SUBSTANCJE PODLEGAJACE OGRANICZENIOM W ŻYWNOŚCI: 

 

 

W oparciu o naszą najlepszą wiedzę i deklaracje producentów informujemy, iż produkt może zawierać substancje 

ze specyficznymi ograniczeniami limitu migracji (SML, QM) , jednakże migracja tych substancji jest poniżej ich 

dopuszczalnego limitu określonego w Rozporządzeniu 10/2011. 

 
Bariera  funkcjonalna: została zastosowana i jest zgodna z wymogami art 13 ust. 2,3,4 lub art. 14 ust. 2,3 

rozporządzenia ( UE ) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.  

 

Migracja całkowita dodatków do tego rodzaju produktów jest poniżej limitu (możemy sprawdzić, że ta(te) 

substancja (e) spełnia (ją) limity w najgorszym przewidywalnym przypadku za pomocą teoretycznych obliczeń lub 

badań migracji). 

 

 

 

Nazwa substancji Numer ref. / Numer CAS SML 

Kwas tereftalowy 24910 SML (T) - 7,5 

Glikol etylenowy 16990&53650 SML (T) – 30 

Formaldehyd 17260 SML (T) – 15  

Tritlenek antymonu (w przeliczeniu na antymon) 35760 0,04 

Glikol dietylenowy 13326&15760&47680 SML (T) – 30 

Propionian oktadecylo 3-(3,5-ditert-butylo-4-hydroksylfenylu) 68320 6 

Akrylan n-butylu 10780 SML (T) – 6 

Kwasy alkilo(C8-C22)sulfonowe 34230 6 

1-heksen 18820 3 

Kaprolakton 14260 SML(T) – 0,05 

Fluorek winylidenu 26140 5 

4,4′-diizocyjanian difenylometanu 16630 1 

2,4-diizocyjanian toluilenu 25210 1 

2,6-diizocyjanian toluilenu 25240 1 

1,1,1-trimetylopropan 13380&25600&94960 6 

3-aminopropylotrietoksysilan 12786 0,05 

1-[4-[2-[4-[2-Hydroksypropoksy]-fenylo]-propano-2-ylo]-fenoksy]- 

propano-2-ol 000116-37-0 0,05 

Diizocyjanian heksametylenu 18640 1 

2,4′-diizocyjanian difenylometanu 16600 1 

Kwas izoftalowy 19150 SML (T) – 5 

1-Ethoxy-2-propanol 01569-02-4 5 

Eter butylowy glikolu dietylenowego 00112-34-5 5 

Diizomaślan 2,2,4-trimetylo-1,3- pentanediolu 95020 5 
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 DODATKI O PODWÓJNYM ZASTOSOWANIU “Dual Use Additive” : 

 

W oparciu o naszą najlepszą wiedzę i deklaracje producentów surowców informujemy, iż w produkcie  są obecne 

dodatki o podwójnym zastosowaniu. 

 

 

 

 

Nazwa substancji Nr.Ref / Nr.CAS Numer E 

2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol 128-37-0 E 321 

Węglan wapnia 42500 E 170 

Kwas cytrynowy 14680/44160 E330 

Propionian oktadecylo 3-(3,5-di-tert-butylo-4 

hydroksyfenylu) 
2082-79-3 / 

Tlenek magnezu 64720 E 530 

Glikol polietylenowy 76960 E 1521 

  

 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA PRODUKTU: 

 

 

Ogólny limit migracji był kontrolowany na gotowych wyrobach reprezentujących grupę produktów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 10/2011. 

 

Migracja określana jest na najgorszym przewidywalnym przypadku w drodze teoretycznych obliczeń i/lub 

poprzez testy z zastosowaniem najwyższego stosunku powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, dla 

   którego sprawdzono zgodność zgodnie z art.17 i 18 wynoszącego 6 dm
2
 kg żywności. 

 

Deklarujemy, że folia spełnia wymagania do pakowania mięsa, wędlin, serów, wyrobów garmażeryjnych w 

warunkach chłodniczych i mrożenia.  

Produkt nie może być podgrzewany powyżej 35 
o
C, nie może być gotowane. 

 

 
Nie należy stosować do: 

 
 

 
 

Nie stosować w tradycyjnych, elektrycznych i 
wielofunkcyjnych piekarnikach 

Nie używać w mikrofalówkach 

  

       DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Zasady składowania: 
Odpowiednio zapakowane, zabezpieczone oraz oznaczone rolki folii przechowywać w  suchych i czystych 

magazynach ( 15-24
o
C) , tak aby zapobiec zamoknięciu, zawilgoceniu oraz bezpośredniemu działaniu promieni 

słonecznych. 

Opakowania nie mogą służyć jako zabawka, nie nadają się do spożycia. 

Przed poddaniem wyrobu dalszej obróbce należy towar sezonować 24h w warunkach produkcyjnych. 

 
UWAGA: Nie wystawiać bezpośrednio na promienie słoneczne lub inne czynniki cieplne (folia 

powinna być składowana w odległości minimum  1,5 metra od czynnych urządzeń grzewczych) 
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 ŚLEDZENIE PRODUKTU: 

 

 

Deklarujemy, iż posiadamy możliwości śledzenia zgodne z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. 

Na każdym etapie procesu produkcyjnego zapewnione są wszystkie niezbędne procedury i zapisy do śledzenia 

surowców i produktów w celu spełnienia wymagań kontroli i wycofywania z rynku.  

 

  

 OKRES OBOWIĄZYWANIA DAKLARACJI ZGODNOŚCI: 

 
           Odbiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na wszelkie zmiany i przeznaczenie pakowanego produktu, a 

także wszelkie modyfikacje w warunkach przetwarzania materiału, aby być pewnym, że zawartość i opakowania 

spełniają wymagania zawarte w tej deklaracji.  

             Deklaracja ta jest ważna tylko wówczas, gdy warunki użycia i przechowania produktu są właściwe i 

przewidywalne dla zachowania ich specyfiki materiałowej. 

             Obecna deklaracja ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania, jeśli nie wejdą w życie nowe regulacje 

prawne i nie zostanie zmodyfikowana specyfikacja produktu. 

  

 

Zatwierdził:  

 


