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Verklaring van overeenstemming voor materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 
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NV Werti 

 

Verklaart dat de hieronder beschreven producten: 

 Plastic borden en kommen in kunststof 

 Borden, soepkommen 

 Materiaal: Polypropyleen (PP) 

 

In overeenstemming zijn met de Europese Verordeningen 1935/2004 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 en 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 

betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, 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 – 18° C ; + 100° C 

 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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Verklaring van overeenstemming voor materialen en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen 
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Artikelnummer Benaming EAN-Code 

(karton) 

EAN-Code 

(verpakking) 
108017 Plastiek bord-1-vaks-PP-Ø 22cm 4010494481250 4010494048156 

108018 Plastiek bord-2-vaks-PP-Ø 22cm 4010494482257 4010494048255 

108019 Plastiek bord-3-vaks-PP-Ø 22cm 4010494483254 4010494048354 

108020 Soepkom 250cc met greep-PP 5420001880800 5420001803205 

108021 Plastiek bord met greep-1-vaks-PP-Ø 22cm 4010494486255 4010494048651 

108022 Plastiek bord met greep-2-vaks-PP-Ø 22cm 4010494487252 4010494048750 

108023 Plastiek bord met greep-3-vaks-PP-Ø 22cm 4010494488259 4010494048859 

108024 Plastiek bord-1-vaks-PP-Ø 18cm 4010494475259 4010494047524 

108027 Soepkom 500cc met greep-PP 4010494491259 4010494049153 

108028 Soepkom 750cc met greep-PP 4010494492256 4010494049221 

 


