
Overe nsstem melseserklæri n g

Alumeco A/S erklærer herved, at EIV AW 5005 - Ptader- produceret efter EN57J-9, EN4O5-1,
EN485-2, EN485-3 og EN485-4 overholder gældende lovgivning omkring materiale og genstande
tilsigtet kontakt med fødevarer.

Erklæringen er baseret på:

EUROPA-PARLAMENTET OG nAOerS FORORDNTNG (EF) nr. 1935/2004
"Grundprincippet i denne farordning er, at materialer og genstande, der er bestemt tit direkte
eller indirekte kontakt med fødevarer, skal være så inaktive, at der ikke afgives stoffer tit
fødevarerne i mængder, der kan frembyde en fare for menneskers sundhed elter forårsage en
uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning eller en forringelse af deres
organoleptiske egenskaber. "

KOMMISIONENS FORORDNING (EF) nr. 2023/2006
I forhold tildenne forordning, som omhandler "God fremstillingsmæssrg praksis for materialer
og genstande bestemt for kontakt med fødevarel' anses hovedformålet for Alumeco A/S at
sikre vore kunder med fuld sporbarhed via batch- og certifikatstyring.

Erklæringen:
Der er generelt ingen problemer i at anvende denne aluminiumslegering i forbindelse med
fødevarer, da denne legering er godkendt efter standarden:

EN602 - Aluminium og aluminiumlegeringer - Kemisk sammensætning af halvfabrikata anvendt
til produktion af artikler, der kommer i kontakt med fødevarer.

Derudover skal følgende forholdsregler efterkommes inden anvendelsen:

Fjernelse af eventuel olie og andre overfladeurenheder inden anvendelse, da produktet er
et råt industriprodukt.
Aluminium i kontakt med stærkt syreholdige fødevarer skal være belagt eller lakeret, da
disse fødevarer ellers kan angribe aluminiumsmaterialet.
Aluminium i kontakt med stærkt saltede fødevarer skal være belagt for at undgå forurening
åf materialet.
Anvende aluminium til kogning af vand til babymad skal undgås, da der kan opstå
mængder af aluminium ivandet, som er sundhedsskadelige for babyer.
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Erklæringen omfatter ikke:

o Fremtidige overfladebehandlinger

Certifikater
Alumeco A/S anbefaler til enhver tid, at alle varer bestilles med 3.1 materialecertifikat for at
sikre sporbarheden og produktets egnethed for anvendelse ifødevareindustrien.

Desuden anbefaler Alumeco A/S, at kunden grundlæggende sikrer sig, at det valgte aluminium
er egnet til brug i det miljø, hvor det slutteligt skal anvendes. Alumec6 ruS kan Glbde herom.

For yderligere information om aluminium, dets egenskaber og mulige anvendelser samt
overfladebehandlinger henvises til www.alumeco.dk eller til voreJ kvalitetschef Ren6
Christensen, rhc@alumeco.dk.
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