VARENUMMER: L004
Skål 600 ml, bionedbrydelig
Mål (mm): 155 x 62,6
Produktvægt: 17 g
Materiale: Sukkerørs fibre
Kontaktfødevarer: Til alle fedt-, alkohol- og vandholdige fødevarer

KONTAKTTEMPERATUR/TID
Kan benyttes til opvarmning i ovn op til +100 gr. C og mikrobølgeovn op til +100 gr. C afhængig af
fødevaretype. Temperatur: Min. - 40 gr. C Max. + 100 gr.C
VEJLEDNING TIL KORREKT ANVENDELSE
(Det anbefales, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.) Opbevares tørt.
Producenten garanterer 5 å rs holdbarhed.
Bemærkning: Er modstandsdygtig overfor olie og vand gennemtrængning op til 100 gr.C

TESTOPLYSNINGER
Metaller

Resultat

Tilladt mængde

Cadmium (Cd), mg / dm2

<0,001

≤0,002

Bly (Pb), mg / dm2

<0,001

≤0,003

Kviksølv (Hg), mg / dm2

<0,001

≤0,002

Penta-chlorphenol (PCP), mg / kg

<0,05

≤0,15

Bemærkning: mg / dm2 = Milligram per kvadratdimension.
Certifikat fra Danmarks Fødevarestyrelse: https://www.findsmiley.dk/719464

KOMPOSTERBARHED / BIONEDBRYDELIGHED
Produktet overholder kravene for EN13432 / ASTM D6400 (Bionedbrydelig og Kompostering). Produktet
nedbrydes til almindelig kompost i højst 6 til 8 måneder.

OVERENSSTEMMELSER
Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF og den danske
bekendtgørelse 1248 af den 30. oktober 2018.
Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF
Produktet overholder de i EN13432 (Bionedbrydelig og kompostering) opstillet krav. Produktet nedbrydes i
almindelig kompost på max 3 måneder. Produktet er Home Compost godkendt.

SPORBARHED
Sporbarhed er tilpasset det enkelte produkt og giver mulighed for en hurtig og effektiv tilbagetrækning.

YDERLIGERE INFORMATION
Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra producenten. Alle oplysninger betragtes som
sande på udskriftstidspunktet.
Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i
overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.
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