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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 drinkglazen 

 Champagnefluitje – Wijnglas - Waterglas – Borrelglas  

 Materiaal: Polystyreen (PS) 

 

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 ; + 95° 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) 
101020 Borrelglas-40/50cc-P.S.-in box 5420001882064 5420001830034 

101021 Borrelglas op voet-40/50cc-P.S.-in box 5420001880756 5420001800648 

101023 Longdrinkglas-300cc-P.S. 48437006522005 8437006522007 

101024 Borrelglas-40cc-spuitgiet-in box 5420001885331 5420001830232 

101025 Champagnefluit op voet-2-delig-125/150cc-P.S. 5420001882187 5420001830058 

101026 Wijnglas op vaste voet-125/150cc-PS 5420001885638 5420001830267 

101027 Wijnglas op voet-1-delig-125/150cc-P.S. 5420001885010 5420001830133 

101028 Champagnefluit op voet-1-delig-125/150cc-P.S 5420001885003 5420001830126 

101029 Borrelglas-20cc-P.S.-in box 5420001885119 5420001830171 

101030 Borrelglas-20cc-P.S.-krimpverpakking 5420001885171 5420001830195 

101031 Waterglas-200ml-PS 5420001885621 5420001830256 

 


