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Στοιχεία πελάτη
MADPLAST Ε.Ε.
Μ. ΚΑΤΡΑΚΗ 57
71410 ΦΟΙΝΙΚΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ηµεροµηνία έκδοσης: 6/12/2016

Υπ’ όψιν: Κου ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΛΕΚΟΥ

Στοιχεία δείγµατος
Είδος δείγµατος :

Υλικό για επαφή µε τρόφιµα

Χαρακτηρισµός :

Φαγητοδοχείο πλαστικό

Ηµεροµηνία Παραλαβής :

14/11/2016 12:55:00 µµ

Συσκευασία :

15 τεµάχια

Σφραγίδα :

Καµία

Θερµοκρασία :

Περιβάλλοντος

Κατάσταση δείγµατος :

Κανονική

Στοιχεία δειγµατοληψίας
Υπεύθυνος δειγµατοληψίας :

Πελάτης

Χρόνος :

---

Τόπος :

---

Σηµείο :

---

Μέθοδος :

---

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή του παρόντος χωρίς τη γραπτή άδεια της Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.
(*) Προσδιορισµοί εκτός πεδίου εφαρµογής διαπίστευσης
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Αποτελέσµατα ανάλυσης

Ηµεροµηνία Ανάλυσης : 14/11/2016 – 30/11/2016

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΜΟΝΑ∆ΕΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ολική Μετανάστευση
(προσοµοιωτής ∆2:φυτικό έλαιο)

Ο.629 βασισµένη σε
EN 1186-8:2002

mg / Kg
προσοµ/τή

Μη ανιχνεύσιµο
(10 ηµέρες @ 40°C)

LOD=6

max 60

Ολική Μετανάστευση
(προσοµοιωτής Α:αιθανόλη 10%)

EN 1186-9:2002

mg / Kg
προσοµ/τή

Μη ανιχνεύσιµο
(10 ηµέρες @ 40°C)

LOD=4

max 60

Ολική Μετανάστευση
(προσοµοιωτής Β:οξικό 3% w/v)

EN 1186-9:2002

mg / Kg
προσοµ/τή

<13
(10 ηµέρες @ 40°C)

max 60

* Dutch Screening
Procedure

mg / Kg
τροφίµου

λ>1 (α)

-

Εκτίµηση της ειδικής
µετανάστευσης

ΟΡΙΑ

LOD:Limit of detection (Όριο ανίχνευσης).
ΟΡΙΑ:Κανονισµός (ΕΕ) 10/2011, για τα πλαστικά υλικά και αντικείµενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή µε τρόφιµα,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(α): Οι ενώσεις που ανιχνεύθηκαν σε συγκέντρωση >1 mg / Kg τροφίµου είναι :
Χρόνος
Ανάσχεσης
(min)

Χηµική ονοµασία

CAS

Match quality

Ηµιποσοτικός

number

(0-100)

προσδιορισµός
(mg/Kg τροφίµου)

33,384

Oxidised tris (2,4-di-tert-

-

butylphenyl)phosphite isomer

80

1.18

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων
Oxidised tris (2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite isomer
Η ένωση αυτή είναι προϊόν αποικοδόµησης της αντιοξειδωτικής ουσίας tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphite (cas number
0031570-04-4) η οποία περιλαµβάνεται στον ενωσιακό κατάλογο του Κανονισµού (ΕΕ) 10/2011 χωρίς να καθορίζεται όριο
ειδικής µετανάστευσης, καθώς δεν απαιτείται ο καθορισµός τέτοιου ορίου για την διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τα
κριτήρια ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 1935/2004.
Η ανιχνευθείσα ουσία λόγω παρεµφερούς δοµής µε την ουσία tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite, αξιολογείται µε παρόµοιο
τρόπο ως προς τα επίπεδα µετανάστευσης που µπορεί να δηµιουργήσουν ανησυχία.

Τα ανωτέρω αποτελέσµατα αφορούν µόνο το δείγµα που εξετάσαµε
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Η

προσδιορισθείσα συγκέντρωση 1,18 mg / kg τροφίµου σύµφωνα µε τον ηµιποσοτικό προσδιορισµό της, είναι πολύ

µικρότερη του ανωτέρου ορίου συνολικής µετανάστευσης (60 mg / kg τροφίµου).

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ :
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία:
1.

Το δείγµα συµµορφώνεται µε τα όρια συνολικής µετανάστευσης που θέτει ο Κανονισµός (ΕΕ) 10/2011, για τα

παρακάτω είδη τροφίµων και συνθήκες σκοπούµενης επαφής:
ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Όλα τα είδη τροφίµων

Παράρτηµα ΙΙΙ, σηµείο 4

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ (Παράρτηµα V, Κεφ.2, Πίνακας 1 &2)
Αριθµός δοκιµής ΣΜ2:

Κάθε

µακροχρόνια

αποθήκευση

σε

θερµοκρασία

περιβάλλοντος

ή

χαµηλότερη,

συµπεριλαµβανοµένης της συσκευασίας υπό συνθήκες πλήρωσης εν θερµώ και/ή της
θέρµανσης σε θερµοκρασία T όπου 70 °C ≤ T ≤ 100 °C για t = 120/2^((T-70)/10) λεπτά το
µέγιστο.
2.

Από την εκτίµηση της ειδικής µετανάστευσης (Dutch Screening Procedure) προκύπτει ότι η µετανάστευση της

ουσίας που υπερβαίνει το κριτήριο ελέγχου του 1 mg / Kg τροφίµου, κρίνεται µη σηµαντική.

Για την
Α. ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε.

Τσακαλίδης Αντώνης
Γενικός ∆/ντής
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