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Dette er for at bekræfte, at den ovennævnte artikel overholder lovbestemmelserne i artikel 3, 11, stk. 5, 15 og 

17 i forordning (EF) 1935/2004, forordning (EU) 10/2011 og den tyske forbrugergodsforordning ( BedGgstV) 

i deres nuværende versioner.

Artiklen kan indeholde SML-stoffer. Når den anvendes som specificeret, overstiger den samlede migration så

vel som den specifikke migration i henhold til bilag I og II ikke de lovlige grænser. Testen blev udført i 

henhold til forordning (EU) 10/2011.

Materialerne og råmaterialerne er i overensstemmelse med den europæiske forordning (EU) 10/2011 for 

plastmaterialer.

Nedenstående materialer kan betragtes som:

PPType plast

YFryse sikker

YOpvaskemaskine  sikker

YMikrobølgeovn sikker

NOvn  sikker

TPEType plast

NFryse sikker

YOpvaskemaskine  sikker

YMikrobølgeovn sikker

NOvn  sikker

Testtilstand: 40°C, 10 days

Forholdet mellem det overfladeareal, der skal komme i kontakt med fødevaren, og de volumenniveauer, som objektets 

overensstemmelse blev bestemt med:6/1 dm²/L.

Der er ingen funktionel barriere fremstillet af plastik

Bemærkning om stoffer med dobbelt anvendelse:

Stoffer, der også er godkendt som fødevaretilsætningsstoffer, migrerer ikke eller er kun indeholdt i marginale 

mængder, så de ikke udviser nogen teknologisk effekt i tilfælde af migration.

Erklæringen om overensstemmelse for denne artikel blev udstedt på baggrund af inspektion af artiklen af et 

akkrediteret laboratorium.

Koopman International BV has a verified Bureau Veritas procedure of 

Laboratory Testing and a Bureau Veritas verification of REACH compliance. 
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Vandig

Denne artikel kan komme i kontakt med følgende fødevarer:

Fødevaretyper, der ikke kontrolleres, må ikke komme i kontakt med materialet.

*) Erstatningstest med organiske opløsningsmidler blev udført med justerede testbetingelser i henhold til 

EN 1186-1: 2002, afsnit 7.2

Fedtet*
x

Mælkeprodukter
x

x Sur

Spiritusholdigex

x

x Tør

Tilsigtet anvendelse og begrænsninger

Underskrevet for og på vegne af Koopman International B.V.

Koopman International BV has a verified Bureau Veritas procedure of 

Laboratory Testing and a Bureau Veritas verification of REACH compliance. 
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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Artikel nummer:

Vi erklærer herved under eget ansvar, at følgende produkt,

Ordrenummer:

026000140

ICECUBE MAKER WITH LID,4ASS CLArtikel beskrivelse:

er i overensstemmelse med kravene i følgende direktiver:

*Mærke navne:

Direktiv 2001/95/EC fra det Europæiske Parlament og Rådet af 3. december 2001 om 

generel produktsikkerhed.

Dette produkt er mærket i henhold til EU -direktiver.

634775

Signeret på og på vegne af Koopman International B.V.

Udgivelsessted og dato: Amsterdam, 19-11-2021

* AM/63, Free & Easy, Self Import Agencies, Tender Toys and PW Sports

Koopman International BV has a verified Bureau Veritas procedure of 

Laboratory Testing and a Bureau Veritas verification of REACH compliance. 

1 1ofPage


	Sider fra 026000140-634775-1-Version 1-FCM-DOC-PLASTIC.pdf
	Sider fra 026000140-634775-1-Version 1-DoC_GENERAL.pdf

