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levensmiddelen in contact te komen
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NV Werti
Verklaart dat de hieronder beschreven producten:
Hout
 Tandenstoker – bestek
In overeenstemming zijn met de Europese Verordeningen 1935/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 oktober betreffende materialen en voorwerpen van hout, bestemd
om met levensmiddelen in contact te komen onder de volgende gebruiksomstandigheden:






Type levensmiddel bestemd om met het materiaal/voorwerp in contact te komen
o Alle levensmiddelen
Bewaartijd
o < 2 jaar
Bewaartemperatuur
o > 15 ° C ; < 25° C
Eventuele behandeling van het materiaal / voorwerp
o Nvt
Verhouding oppervlakte / volume
o Theoretisch wordt aangenomen dat 1 KG voeding verpakt wordt met 6dm²
verpakking

Dit document heeft een geldigheidsduur van 5 jaar en vervangt alle voorafgaande documenten.

Gedaan te Sint-Truiden op 01/10/2013,

H. Tilly
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Als de gebruiker het product aanwendt voor andere doeleinden als staat vermeld in dit document, dan kan NV Werti niet
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verwikkelingen.
De verpakkingen zijn niet geschikt voor het verpakken van voeding voor zuigelingen.
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Artikelnummer

Benaming

EAN-Code
(karton)

EAN-Code
(verpakking)

114001
114002
114003
114010

Tandenstokers-1 puntsTandenstokers-2 puntsTandenstokers-2 punts-individueel verpaktHouten fritvorkjes-85mm-

5420001881050
5420001881067
5420001883702
5420001881258

5420001803427
5420001803410
5420001803434
5420001803809
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Als de gebruiker het product aanwendt voor andere doeleinden als staat vermeld in dit document, dan kan NV Werti niet
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele verwikkelingen.
De verpakkingen zijn niet geschikt voor het verpakken van voeding voor zuigelingen.

