
 

3045 ± Guldfilm 

Monomererne i dette produkt er alle på 

. 

Råvaren indeholder antioxidanter og antiblok additiver. 
Producenten garanterer, at CAS numrene for disse er på den 

 og at 
ingen restriktioner er påkrævet. 

Test i henhold til 1935/2004/EU er blevet udført. 
Testbetingelser: 10 dage ved +40C° og +70°C i 2 timer. 
Testrapport nr. 25440 U 07. 
Vi garanterer, at det er den samme råvaretype og produktionsmetode, 
der er anvendt til det ovenfor nævnte produkt. 

Producenten har via en overensstemmelseserklæring garanteret, at det 
altid er samme råvare der anvendes til de nævnte produkter. 
Ydermere garanterer producenten, at ændringer i råvarematerialer og 
produktionsmetode vil blive informeret til ABENA i god tid før 
ændringerne træder i kraft, således at de nødvendige tests iht. 
1935/2004/EU kan blive udført. 
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Specifik og total 
migrationstest 

 

CAS nummer 
information 
- Antioxidanter og 
additiver 

 

Overensstemmelses- 

erklæring 

Abena varenummer 

Råvarer information 

 ´X´IXOGVW QGLJH OLVWH RYHU DGGLWLYHU  GHU LQGHQ IRU GH DQI¡UWH UHVWULNWLRQHU 
må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og genstande´

O´LVWHQ RYHU WLOODGWH PRQRPHUHU RJ 
andre udgangsstoffer, der må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer 
RJ JHQVWDQGH ´og den X´IXOGVW QGLJH OLVWH RYHr additiver, der inden for de 
anførte restriktioner må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og 
genstande´

Fødevaredatablad 

for overholdelse af EU Forordning 1935/2004/EU 



- 

Med venlig hilsen 
Abena A/S 
Lisbeth S. Leerskov 
Dokumentationsafdelingen 

 
Revideret d. 14-12-2009 

Varerne er mærket, således at en hurtig og effektiv sortering og 
tilbagekaldelse kan finde sted. 
Sporbarheden er tilpasset det enkelte produkt indenfor områderne råvare, 
inder emballage, yderemballage og produktet selv. 

Produktionsfaciliteterne, der producerer de ovennævnte produkter, lever 
op til kravene omkring God Fremstillingsmæssig Praksis (GMP) direktiv 
2023/2006/EU. 

Vi garanterer med dette dokument, at det ovenfor nævnte produkt 
overholder den danske bekendtgørelse nr. 167 samt EU Forordning 
1935/2004/EU og 2023/2006/EU, hvis produktet bliver brugt under 
følgende omstændigheder: 
- Til alle fødevarer ved temperaturer -30°C til +40°C uden 
tidsbegrænsning. 
- Til alle fødevarer ved temperaturer mellem +41°C til +70°C i max. 2 
timer 
Filmen må IKKE bruges i mikrobølgeovn. 
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Sporbarhed 

 

God 

Fremstillingsmæssig 

Praksis (GMP) 

Konklusion 

Fødevaredatablad 

for overholdelse af EU Forordning 1935/2004/EU 



Produktdatablad 

EU QGHV JHQEUXJHV 

8GI¡UHOVH 
$QYHQGHOVHVRPUnGH  )LOPHQ NDQ DQYHQGHV WLO RSEHYDULQJ DI DOOH I¡GHYDUHU  $QYHQGHOVHVWHPSHUDWXU  9HG WHPSHUDWXU -30 grader C til +40 
JUDGHU & L XEHJU QVHW WLG  9HG WHPSHUDWXU RS WLO     JUDGHU & L PDNVLXP   WLPHU  
Advarsel: 3ODVW HU IDUOLJW OHJHW¡M IRU E¡UQ 
+nQGWHULQJ  2SEHYDUHV W¡UW 
Testnorm: )¡GHYDUHJRGNHQGW LKW            (8 
+ROGEDUKHG XnEQHW  8EHJU QVHW 
+ROGEDUKHG nEQHW  8EHJU QVHW 
7LOK¡UHQGH YDUH  (Dispenser) 
0 UNH  Cater-Line 
Brochure: Produktkatalog 
Bortskaffelse af vare: 9HG IRUEU QGLQJ L IRUEU QGLQJVDQO J XGYLNOHV NXOGLR[LG RJ YDQG  VRP LQGJnU GLUHNWH L QDWXUHQV NUHGVO¡E %RUWVNDIIHOVH   
9HG IRUEU QGLQJ L IRUEU QGLQJVDQO J XGYLNOHV NXOGLR[LG RJ YDQG  VRP LQGJnU GLUHNWH L QDWXUHQV NUHGVO¡E  
Yderemballage: Karton %RUWVNDIIHOVH  %U QGHV *HQEUXJHV 
Transportemballage: $IK QJLJW DI P QJGH NDQ GHQ EHVWn DI (8-palle og film. Bortskaffelse: EU-pallen kan genbruges. Filmen kan 

 PE FILM 
300m 
30cm 
champagne 

12 my 
uperforeret 

3045
01
Guldfilm uperforeret
Rulle
4 Ruller = 1 Pakke 
84 Kolli = 1 Palle

Varedeklaration
 

 
Guldfilm, Cater-Line, champagne, uperforeret, PE FILM, 300 m 

Materiale:
/ QJGH 
Bredde:
Farve: 
Kvalitet/tykkelse:

Varenummer:
Version:
Varegruppe:
Mindste salgsenhed:

Forpakninger:

   


