
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
Fødevaredatablad  

26. maj 2015 
 
Godkendelse Vi garanterer med dette datablad, at produkter produceret til kontakt med 

fødevarer overholder den danske bekendtgørelse nr. 822/2013 samt EU 
forordningerne 1935/2004/EU og 10/2011/EU, såfremt produktet bliver brugt 
under følgende omstændigheder: 
 

• Til alle fødevarer ved temperaturer op til +40 °C uden 
tidsbegrænsning.  

• At materialet eller genstanden ikke kommer i kontakt med fødevarer 
gentagne gange 

 
BEWi Flamingo® varer Fiske- og grøntkasser, samt andre produkter bestemt til at komme i kontakt 

med fødevarer. 
Råvare information  Monomererne i dette produkt er alle på ”listen over tilladte monomerer og 

andre udgangsstoffer, der må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og 
genstande” og den ”ufuldstændige liste over additiver, der inden for de 
anførte restriktioner må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og 
genstande”.  

Migrationstests  Test i henhold til 1935/2004/EU og 10/2011/EU er blevet udført. Testen blev 
udført ved testbetingelser: 10 dage ved +40C° og 2 dage ved +20C°. Vi 
garanterer, at det er den samme råvaretype og produktionsmetode, der er 
anvendt til ovenfor nævnte produkt. Resultatet af testen viser at de testede 
produkter er i overensstemmelse med kravene i EU-forordning nr. 10/2011 
om plastmateriale og genstande bestemt til at komme i kontakt med 
fødevarer. 

Overensstemmelses- 
erklæring  

Producenten har via en overensstemmelseserklæring garanteret, at det altid 
er samme type råvare der anvendes til de nævnte produkter. Ydermere 
garanterer producenten at ændringer i råvarematerialer og 
produktionsmetode vil blive informeret til BEWi Flamingo® i god tid før 
ændringerne træder i kraft, således at de nødvendige tests iht. 1935/2004/EU 
og 10/2011/EU kan blive udført. 

Sporbarhed  Varerne kan spores således, at en effektiv tilbagekaldelse kan finde sted.  
 

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede eller jeres normale 
kontaktperson.  

Med venlig hilsen 
BEWi Flamingo® A/S 
 
Marianne Fiirgaard Nielsen 
Kvalitets- og miljøkoordinator 
E-mail: marianne.f.nielsen@bewi.com  

BEWi Flamingo® A/S 
Østerled 30 
4300 Holbæk 
Denmark 

+45 72 15 79 00 
flamingo@bewi.com 
bewiflamingo.com 
flamingo.dk 
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