Datablad
Produkt bestemt til kontakt med fødevarer
Overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarekontakt

Køkkenudstyr i Bambus og Træ (skærebrædder, skåle, paletknive, spatler, gryde

Produkt-beskrivelse:
Materiale/materialekombination:

Køkkenudstyr i træ er fremstillet af ubehandlet nåletræ

(lag for lag - nævnt udefra og indefter.
Afsluttende med lag nærmest fødevaren.

Køkkenudstyr i Bambus er fremstillet af stavlimet bambus, det formede produkt er lakeret

Kontaktbetingelser:

Produkterne må anvendes til kontakt med alle typer fødevarer under nedenstående betingelser
Max. 40°C
1 time

Anbefalet brugstemperatur
Anbefalet kontakt tid
Må ikke anvendes til:

Bemærkninger:
Andre relevante oplysninger om anvendelse:
Egnet til fryseopbevaring:
Egnet til køl:
Egnet til opbevaring i stuetemperatur:

x

Egnet til varmholdelse (>65 °/op til 3 timer):
Egnet til "hot fill" 70-100 °C/max 15 min):
Egnet til mikrobølgeovn:
Egnet til opvarmning i ovn:
Egnet til opvaskemaskine:
Køkkenredskaber i Bambus og træ tåler ikke opvaskemaskine. Trægenstande udtørrer og kan
vedligeholdes med olie. Til køkkenredskaber anvendes madolie. Undgå andre olier, der ikke er beregnet
til ting, der kommer i kontakt med fødevarer.

Produkterne forårsager ingen afsmitning til fødevarerne ved normal brug. De er testet i henhold til
gældende europæisk lovgivning og under de strengeste testbetingelser. Produkterne overholder
flg.regler: German food Articles of Daily Use and Feed Code of September 1, 2005 (LFGB), Section 30
and European Norm EN 13130-1. (Disse regler og normer specificerer test and migrationsgrænser for
Formaldehyde og indhold af Pentachlorophenol (PCP).

Produkterne er fremstillet i henhold til reglerne om god fremstillingsmæssig praksis som beskrevet i
forordning 2023/2006/EC og overholder endvidere kravene til materialer og genstande til kontakt med
fødevarer som beskrevet i Forordning 1935/2004/EC.

Yderligere kommentarer:
Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandører/eksterne testlaboratorier.
På udstedelsestidspunktet for dette dokument anses disse informationer for at være sande. Databladet
er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i
overensstemmelse med de nævnte kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.
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