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Er dine rengøringsredskaber 
fødevaresikre?

INDLEDNING
Fødevareproducenter er under stigende pres fra føde
vare myndigheder, auditører og kunder for at dokument
ere, at de overholder alle aspekter af føde vare sikkerhed. 
Dette omfatter anmodninger om dokumentation af 
fødevaresikkerhed i relation til det rengøringsudstyr af 
plast, som de anvender, især det, der kommer i direkte 
kontakt med fødevarer, og det, der anvendes på over
flader, der kommer i kontakt med fødevarer. Der er flere 
årsager til, at det desværre ofte kan være vanskeligt at 
fremskaffe denne dokumentation.

Nye producenter af rengøringsudstyr af plast til føde
vareindustrien, især dem fra Kina og nye vækst
markeder, er ofte ikke opmærksomme på den 
strenge europæiske lovgivning om fødevarekontakt i 
forbindelse med anvendelsen af disse produkter og 
undlader at udføre de relevante test og udarbejde do
kumentation i henhold til lovgivningen.

Selv etablerede udstyrsproducenter med base i Euro pa 
kan komme i konflikt med kravene ved at und lade at 
anvende *fødevaresikre materialer til fremstilling af deres 
produkter og udarbejde mangelfuld eller uklar dokumen
tation, som ikke overholder lovgivningen.
 
* Test af børster med resin set børstehår bestilt af 

Vikan og udført af et uafhængigt, akkrediteret lab-
oratorium viste, at børsterne igen og igen ikke op-

fyldte alle EU’s krav til materialer og genstande, 
der kommer i kontakt med fødevarer, under de an-
vendte testbetingelser.

Indkøbere af udstyr skal derfor være opmærksomme 
på kravene til materialer, der kommer i kontakt med 
fødevarer, og sikre, at de har adgang til pålidelig do
kumentation for opfyldelse af disse krav.

LOVKRAV
I Europa findes der en del lovgivning, som omhandler 
sikring af kvaliteten og sikkerheden af fødevarer, som 
kommer i kontakt med disse redskaber, herunder:

• Forordning (EF) nr. 178/2002[1] – om de generelle 
principper i fødevarelovgivningen. 

 Artikel 14 angiver, at fødevarer ikke må markeds
føres, hvis de anses for at være

 • sundhedsskadelige eller
 • uegnede til menneskeføde,

• Forordning (EF) nr. 852/2004[2] – om fødevare
hygiejne 

 
 som angiver, at: ledere af fødevarevirksomheder
 skal have gennemført:

 • “foranstaltninger og betingelser, der er nødven
dige for at kontrollere risici og sikre, at en føde
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vare er egnet til spisning, hvis den anvendes 
som tilsigtet”

 og sørge for, at:
 • “Alle redskaber og alt udstyr og tilbehør, som 

kommer i berøring med fødevarer, skal være 
således udformet, være fremstillet af sådanne 
materialer og holdes i en sådan stand, at risikoen 
for kontaminering reduceres mest muligt”;

• Forordning (EF) nr. 1935/2004[3] – rammeforordning 
om materialer og genstande bestemt til kontakt 
med fødevarer. Denne forordning fastlægger de 
generelle principper for sikkerheden ved alle mate
rialer og genstande, der er bestemt til at komme i 
direkte eller indirekte kontakt med fødevarer, og 
sikrer overensstemmelse med GMP.

 Materialer, der er godkendt i henhold til denne 
forordning, mærkes med det nedenfor viste symbol 
“Glas og gaffel”

 og

• Forordning (EF) nr. 2023/2006[4]  om god fremstill
ingsmæssig praksis for materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer. Virksomhed
erne skal i henhold til denne forordning have doku
menterede systemer for alle sektorer og for alle led 
i fremstillingen.

Disse forordninger angiver begge, at materialer under 
normale eller forudsigelige anvendelsesforhold ikke 
må afgive bestanddele til fødevarer i mængder, der 
kan:
 • frembyde en fare for menneskers sundhed
 • forårsage en uacceptabel ændring af 
  fødevarernes sammensætning

 • forårsage en forringelse af fødevarernes 
  organoleptiske egenskaber.

• Forordning (EF) nr. 10/2011[5] (og nyere efterfølgen
de ændringer)  om plastmaterialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer.

Plastmaterialer og genstande, der kommer i kontakt 
med fødevarer, kan afgive giftige stoffer til dem. 
Forordning (EF) nr. 10/2011 fastlægger særlige krav 
vedrørende fremstilling og markedsføring af plastma
terialer og genstande, som:

• er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer 
eller

• allerede er i kontakt med fødevarer eller
• med rimelighed kan forventes at ville komme i 

kontakt med fødevarer.

Disse materialer og genstande samt dele deraf kan 
være sammensat:

• udelukkende af plast
• af flerlagsplast eller

• af plast, der er sammensat med andre material
er, dvs. plastlag i flerlagsmultimaterialer og gen
stande

men kun stoffer, der er opført på EUlisten i bilag I 
til forordningerne, kan med forsæt anvendes som 
monomerer, andre udgangsstoffer og tilsætningsst
offer til fremstilling af plastmaterialer og genstande.

PLAST OG EPOXYRESINER, SOM ANVENDES 
VED FREMSTILLING AF RENGØRINGSUDSTYR 
TIL FØDEVAREINDUSTRIEN
I forbindelse med forordning (EF) nr. 10/2011 betyder 
“plast” makromolekylære forbindelser opnået ved 
polymerisation, polykondensation, polyaddition eller 
ved enhver anden lignende proces ud fra molekyler 
med lavere molekylvægt eller ved kemisk ændring af 
naturlige makromolekyler.
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Epoxyresiner, også kaldet polyepoxider, er en 
klasse af reaktive præpolymerer og polymerer, 
som indeholder epoxidgrupper. Epoxyresiner kan 
bringes til at reagere (tværbindes) enten med sig selv 
gennem katalytisk homopolymerisation eller med en 
lang række coreaktanter inklusive polyfunktionelle 
aminer, syrer (og syreanhydrider), phenoler, alkoho
ler og thioler. Disse coreaktanter omtales ofte som 
hærdere, og tværbindingsreaktionen er almindeligt 
omtalt som hærdning. Polyepoxiders reaktion med 
sig selv eller med polyfunktionelle hærdere danner 
en termohærdende polymer, ofte med gode mekani
ske egenskaber og høj temperatur og kemikaliebe
standighed.
 
For at forhindre enhver risiko for menneskers sundhed 
fastsætter forordning (EF) nr. 10/2011 samlede og 
specifikke migrationsgrænser for stoffer, som indgår 
i de pågældende materialer og genstande. Disse mi
grationsgrænser svarer til den maksimale mængde af 
stoffer, som materialer og genstande må afgive til føde
varer. De er udtrykt i mg stof pr. kg fødevare (mg/kg).

Endvidere begrænser forordning (EF) nr. 1895/2005[6] 
anvendelsen af – og fastsætter specifikke migrations
grænser for – visse epoxyderivater i materialer og 
genstande, som er bestemt til at komme i kontakt 
med fødevarer, dvs.

• 2,2bis(4hydroxyphenyl)propanbis(2,3epoxy
propyl)ether, der omtales som “BADGE”, (CASnr. 
001675543) og visse derivater deraf

• bis(hydroxyphenyl)methanbis(2,3epoxypro
pyl)ethere, der omtales som “BFDGE” (CASnr. 
039817099)

• andre novolacglycidylethere, der omtales som 
“NOGE”.

Plast og epoxyresiner anvendes til mange forskel
lige industrielle formål, herunder til fremstilling af 
rengøringsudstyr til fødevareindustrien. I den forbin
delse er de underlagt kravene om migrationstest i 

henhold til forordning (EF) nr. 10/2011 og 1895/2005.
Migrationstest bør udføres af et uafhængigt, ak
krediteret laboratorium ved anvendelse af de fore
skrevne testmetoder, som for eksempel

• BS EN 11862:2002[7] – Testmetoder til bestem
melse af *total migration til olivenolie ved total ned
dypning. Plast. Testmetoder til bestemmelse af 
*total migration til olivenolie ved total neddypning.

 
 BS EN 11863:2002[8] – Materialer og genstande i 

kontakt med fødevarer. Plast. Testmetoder til be
stemmelse af total migration til vandige ***fødevare
simulatorer ved total neddypning.

Alle plastmaterialer og genstande skal overhol
de *specifikke migrationsgrænser og **samlede 
migrationsgrænser. Migrationstestcertifikater bør 
kunne kontrolleres af lovgivere, auditører og kunder 
på anmodning.

*  En “specifik migrationsgrænse” (SML) er den til-
ladte maksimumsmængde af et givet stof, der 
må afgives til fødevarer eller ***fødevaresimula-
torer fra et materiale eller en genstand.

**  En “samlet migrationsgrænse” er den tilladte 
maksimumsmængde af ikke-flygtige stoffer, der 
må afgives til ***fødevaresimulatorer fra et mate-
riale eller en genstand.

***  En “fødevaresimulator” er et testmedium, der 
efterligner fødevarer; fødevaresimulatoren imit-
erer migration fra materialer i kontakt med føde-
varer.

Producenter af plastudstyret skal udarbejde og 
vedlægge udstyret en skriftlig “Overensstemmelses
erklæring” i henhold til artikel 16 i forordning (EF) 
nr. 1935/2004, som indeholder de oplysninger, der 
er angivet i bilag IV til forordning (EF) nr. 10/2011, 
herunder
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• navn og adresse på den virksomhedsleder, der ud
steder overensstemmelseserklæringen,

• navn og adresse på den virksomhedsleder, der 
fremstiller eller importerer plastmaterialerne eller 
genstandene eller produkter fra mellemstadierne 
i fremstillingsprocessen eller stofferne bestemt til 
fremstilling af sådanne materialer og genstande,

• identiteten af materialerne, genstandene, produk
terne fra mellemstadierne i fremstillingsprocessen 
eller stofferne bestemt til fremstilling af sådanne 
materialer og genstande,

• dato for erklæringen,

• bekræftelse af, at plastmaterialerne eller genstan
dene, produkterne fra mellemstadierne i fremstill
ingsprocessen eller stofferne opfylder de relevante 
krav i denne forordning og i forordning (EF) nr. 
1935/2004,

• fyldestgørende oplysninger om de anvendte stoffer 
eller nedbrydningsprodukter heraf, for hvilke der er 
fastsat restriktioner og/eller specifikationer i bilag 
I og II til forordning (EF) nr. 10/2011, så virksom
hedsledere i efterfølgende led kan sikre, at restrik
tionerne overholdes,

• fyldestgørende oplysninger om stoffer, der er un
dergivet en fødevarerelateret restriktion, der er til
vejebragt ved forsøgsdata eller teoretiske bereg
ninger, om omfanget af deres specifikke migration 
og, når det er relevant, renhedskriterier i henhold 
til  direktiv 2008/84/EF[9], så brugeren af de pågæl
dende materialer og genstande er i stand til at 
overholde de relevante EUbestemmelser eller – 
hvis sådanne ikke findes – de nationale bestem
melser om fødevarer,

• specifikationer for anvendelse af materialet eller 
genstanden, f.eks.:

• hvilke(n) fødevaretype(r) det/den er bestemt til at 
komme i kontakt med,

• tidsrum og temperatur ved behandling og op
bevaring i kontakt med fødevaren,

• det forhold mellem overfladeareal i kontakt med 
fødevaren og rumindhold, der er anvendt til at 
fastslå, at materialet eller genstanden overholder 
gældende krav.

Overensstemmelseserklæringer skal på anmodning 
stilles til rådighed for lovgivere, auditører og kunder 
for alt rengøringsudstyr, som kommer i kontakt med 
fødevarer og er fremstillet af plast og epoxyresiner.

Visse europæiske markeder kan endvidere anmode 
om godkendelse til kontakt med fødevarer i henhold 
til CR21[10] fra den amerikanske Food and Drug Ad
ministration (FDA). Se http://www.accessdata.fda.
gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?C
FRPart=177. Det skal bemærkes, at overholdelse af 
FDA’s krav til materialer og genstande, der kommer i 
kontakt med fødevarer, ikke i sig selv er tilstrækkeligt 
i Europa.
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Forfatter: Deb Smith, 
Global R&D Manager/
Hygiene Specialist, Vikan

VIKANS RENGØRINGSREDSKABER
I overensstemmelse med disse lovkrav og som 
hjælp til fødevareindustrien kan Overensstemmelses
erklæringer og oplysninger om overholdelse af FDA’s 
krav for de enkelte produkter fra Vikan findes på vores 
hjemmeside ved at gå ind på siden for det relevante 
produkt, f.eks. http://www.vikan.com/int/foodbever
age/products/detail/?id=783&gid=8109 og derefter 
klikke på fanen “Dokumentation”.
Migrationstestcertifikater stilles til rådighed på an
modning.


