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TIEKĖJO ATITIKTIES DEKLARACIJA
Tiekėjo pavadinimas:

„AZ-Pack“, UAB
Pramonės pr. 4 K, 51326, Kaunas

Data:
Deklaracijos objektas:

Maišelis skysčiui su kraneliu (Bag-in-Box)

Naudojama žaliava:

Maišelių skysčiams su kraneliu naudojama:
(PE/HV/PA/EVOH/PA/HV/PE)*2 + LLLDPE
Kranelis pagamintas iš PP, kranelio kaklelis iš
PE

Paskirtis:

Įvairių – skystų ir pusiau skystų maisto
pramonės produktų pakavimui

Bendrosios savybės:

Maišeliai skysčiams skirti tiesioginiam sąlyčiui
su skystais ir pusiau skystais maisto pramonės
produktais. Turi būti saugojami ir sandėliuojami
švarioje, vėsioje ir sausoje patalpoje, 10℃ - 25℃
laipsnių temperatūroje. Negali liestis su
cheminėmis medžiagomis, kurios yra pavojingos
sveikatai. Produktas turi būti sandėliuojamas
mažiausiai 1 metras nuo šilumos šaltinio.
Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Užpildymo temperatūra nuo 4℃ iki 100℃.

Cheminiai tyrimai:

Migruojančių
medžiagų
lygis
neviršija
didžiausių leidžiamų ribinių lygių ir atitinka
medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu,
specialiuosius sveikatos saugos reikalavimus.

Sunkiųjų metalų tyrimai:

Švino, kadmio, gyvsidabrio ir chromo (Pb, Cd,
Hg, Cr) lygis gaminiuose neviršyja didžiausių
leidžiamų ribinių lygių.

Aprašytas deklaracijos objektas atitinka toliau pateiktų dokumentų reikalavimus:


HN 16:2011 Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos
reikalavimai, (Žin, 2011-05-07, Nr. 54-2620);

2019.01.24


Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių,
skirtų liestis su maistu ir panaikinantis Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB, (2004 m.
spalio 27 d.);



Komisijos reglamentą (EC) Nr. 10/2011, 2011m sausio 14d. dėl plastikinių medžiagų ir
gaminių, skirtų liestis su maisto produktais IV priedo reikalavimus.



Komisijos reglamentas (EB) Nr. 10/2011, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva
2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais
(2009 m. spalio 19 d.);



Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su
maistu, geros gamybos praktikos (2006 m. gruodžio 22 d.);



Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1895/2005 dėl kai kurių epoksidų darinių naudojimo
medžiagose ir gaminiuose, skirtuose liestis su maisto produktais apribojimo (2005 m.
lapkričio 18 d.);



Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
(1994 m. gruodžio 20 d.).



Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo numatytus
reikalavimus.



Pakuotės atitinka direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų ir priskirtų
harmonizuotų Europos Sajungos LST (EN) 13427-13432 standartų atitinkamus
reikalavimus.

Ši atitikties deklaracija galioja tik maišeliams skysčiui su kraneliu, kuriuos gamina ir tiekia
„AZ-PACK“, UAB ir netenka savo galios, jeigu vyksta tolesnis maišelių apdirbimas arba
modifikavimas (pavyzdžiui, laminavimas maišelio).
Kaunas
2019-01-24
Gamybos vadovo pavaduotojas

Mantvydas Lankelis

