ZTO

ATITIKTIES DEKLARACIJA
(pagal Reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 ir Lietuvos HN 16:2011)
Kaunas, 2021-07-02
Deklaracijos pagrindas: ZIP Trading Overseas AB deklaracija (2020.09.01, galioja iki 2021.09.01).
Deklaruojama, kad gaminiai, pagaminti ZIP Trading Overseas AB, Švedija (www.ziptrading.biz), atitinka
Europos Sąjungos Reglamentų 1935/2004/EB, 2023/2006 ir 10/2011 reikalavimus.
Skirta gaminiams: popieriniams puodeliams ir dangteliams, pagamintiems iš vieno ar dviejų sluoksnių
naudojant lygų ar banguotą popierių, skirtiems karštiems ir šaltiems gėrimams, ledams.
Medžiagos sluoksniai (pradedant nuo sluoksnio, besiliečiančio su maisto produktu): neperdirbtas kartonas; iš
vienos arba abiejų pusių padengtas PLA. PLA – biologiškai skaidus plastikas, kurį galima kompostuoti.
Panaudojimo sritis: pripildymas/laikymas (trukmė/temperatūra): <60 min./<100 °C.
Tinkamumas maisto rūšiai: tinka nealkoholiniams ir alkoholiniams gėrimams (01.01, 01.02; 01.03);
grūdams, grūdų produktams, pyragaičiams, biskvitams, pyragams ir kitiems kepiniams (02.01, 02.02, 02.03,
02.04, 02.05, 02.06); šokoladui, cukrui ir jų produktams, konditerijos gaminiams (03.01, 03.02, 03.03);
vaisiams, daržovėms ir jų produktams (perdirbtiems daržovėms ir vaisiams, riešutams – 04.02, 04.03,
04.05); riebalams ir aliejams (05.01, 05.02); gyvūniniams produktams ir kiaušiniams (žuviai ir perdirbtoms
jūros gėrybėms, gyvūnų mėsai, kiaušiniams – 06.01, 06.02B, 06.03, 06.04, 06.05, 06.05**); pieno
produktams (pienui, fermentuotam pienui, grietinei, grietinėlei ir sūriams – 07.01, 07.02, 07.03, 07.04);
įvairiems produktams (actui, keptiems produktams, skystiems, kietiems ir sausiems maisto pusgaminiams ir
paruoštiems valgiams, padažams, garstyčioms, ledams, sausiems ir užšaldytiems maisto produktams,
koncentruotiems ekstraktams, kuriuose alkoholio yra 6% tūrio ir daugiau, kakavai, kavai, natūraliems
prieskoniams ir pagardams, prieskoniams ir pagardams aliejaus terpėje – 08.01, 08.02, 08.03, 08.04, 08.05,
08.06, 08.07, 08.08, 08.09, 08.10, 08.11, 08.12, 08.13, 08.14, 08.15). =
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:LT:PDF

Maistiniai modeliniai tirpalai nustatant migraciją: 10% etanolis (A), 3% acto rūgštis (B), 20%
etanolis (C), 50% etanolis (D), aliejus (E)
Migracijos tyrimo trukmė ir temperatūra: 1 val. / 100 °C.
Bendroji migracija (maistiniai modeliniai tirpalai B ir D): <10 mg/dm2.
Specifinė migracija (maistinis modelinis tirpalas B), mg/kg:
Ba
Co
Cu
Fe
Li
Mn
Zn
Nustatyta riba
0,1
0,03
1
5
0,1
0,1
5
Leistinas kiekis
1
0,05
5
48
0,6
0,6
25
Jei gaminiai yra toliau perdirbami kitų gamintojų, jie tampa atsakingi už migracijos reikalavimų
įvykdymą.
Deklaracija atnaujinama, jeigu iš esmės pasikeičia sudėtis arba gamyba ir dėl šių pokyčių gali
keistis išsiskyrimas iš medžiagų ar gaminių, arba gavus naujų mokslinių duomenų.
Direktoriaus padėjėjas kokybei
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