O-ΣΧ-08.1-2η

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,
Επισκοπή Ρεθύμνου, 74055
Tηλ. +30 2831061710, Fax: +30 2831061710
Email: pakoul@otenet.gr
ΗΜ/ΝΙΑ: 16/01/2013
ΘΕΜΑ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Αξιότιμε Κε Κουλιεράκη,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι τα παρακάτω προϊόντα είναι σχεδιασμένα και
μελετημένα ώστε να μεταφέρουν τρόφιμα με ασφαλή τρόπο σύμφωνα με τον Κανονισμό CE No.10/2011 και
τον Ελληνικό Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.
Κωδικός
541
542
1041
1042
4502
5501
10101
10102

Περιγραφή
Ορθογώνιο δοχείο 400ml
Πώμα ορθογώνιου δοχείου 400ml
Ορθογώνιο δοχείο 1kg
Πώμα ορθογώνιου δοχείου 1kg
Πώμα κουβά 4,5 – 5,5 lt
Κουβάς 5,5 lt
Κουβάς 10 lt
Πώμα κουβά 10 lt

Πολυπροπυλένιο
BJ 368 MO
BJ 368 MO
BJ 368 MO
BJ 368 MO
SW 75 AV
BH 345 MO
ΒH 345 ΜO
SW 75 AV

Χρώμα
Άσπρο
Άσπρο
Άσπρο
Άσπρο
Άσπρο
Άσπρο
Άσπρο
Άσπρο

Τα προαναφερθέντα προϊόντα είναι παρασκευασμένα από την Α’ ύλη πλαστικού, γνωστή ως πολυπροπυλένιο, η
οποία είναι μη-τοξική και κατάλληλη να έρθει σε άμεση επαφή με τρόφιμα, χωρίς καμία χρήση ανακυκλώσιμου
υλικού. Το πολυπροπυλένιο χρησιμοποιείται χωρίς να λαμβάνει χώρα καμία αλλαγή της σύστασης του και η
παραγωγική διαδικασία στην οποία υποβάλλεται (injection moulding_ έκγχυση) δεν αλλοιώνει τη φύση του.
Όσον αφορά το χρώμα, αναφέρεται ότι είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή πλαστικών συσκευασιών
τροφίμων. Τέλος, θα θέλαμε να σας δηλώσουμε ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε ελέγχους
μετανάστευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό CE 10/2011, με κατηγορίες προσομοιωτών A, B, Δ1, Δ2.
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τα πιστοποιητικά καταλληλότητας των διαφόρων ειδών πολυπροπυλενίου και των
χρωμάτων αν υπάρχουν καθώς και τους αντίστοιχους ελέγχους μετανάστευσης.
Σε περίπτωση αλλαγής της φύσης του Πολυπροπυλενίου, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να μας ενημερώνουν.
Συγχρόνως, σε περίπτωση που τα κύρια συστατικά του πρϊόντος πρέπει να αποθηκεύονται για κάποιο διάστημα
(προσθήκη λιπαρών ουσιών) ή η παραγωγική διαδικασία (π.χ προσθήκη παστερίωσης) μεταβληθεί προκαλώντας
ενστάσεις για το αν πρέπει ή όχι να επαναληφθεί ο έλεγχος μετανάστευσης, εξαιτίας της προσθήκης assimilator
(νέου προσομοιωτή) ή αυξημένης θερμοκρασίας παραγωγής, είναι ευθύνη του πελάτη μας να μας ενημερώσει ότι
πρέπει να πραγματοποιηθεί νέος έλεγχος μετανάστευσης. Τέλος, η εταιρεία ΠΛΑΣΤΙΚΑ Κ-ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΒΒΕ δεν
αναλαμβάνει ευθύνη για αναλύσεις που σχετίζονται με την οσμή και τη γεύση του τροφίμου που πρόκειται να
αποθηκευτεί.
Στη διάθεσή σας,

Βογιατζή Φανή
Διασφάλιση Ποιότητας – R&D

