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Skive, 1. januar 2017 

 

Til vores kunder 

 

 

Overensstemmelseserklæringer og migrationstests vedrørende Vikans hygiejniske 

rengøringsredskaber til kontakt med fødevarer 

 

I henhold til EU-forordning nr. 1935/2004 kan plastmaterialer (og andre materialer som angivet 

i bilag 1), der er bestemt til kontakt med fødevarer, kun markedsføres, hvis de opfylder kravene 

i denne forordning. Reklamer for samt mærkning og præsentation af materialer og genstande 

må ikke vildlede forbrugerne. Produkter til kontakt med fødevarer skal mærkes med "glas- og 

gaffelsymbolet", enten på selve produktet eller den indvendige emballage: 

 

 

Materialerne og genstandene skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis 

som anført i EU-forordning nr. 2023/2006, således at de under normale eller forudsigelige 

anvendelsesforhold ikke overfører deres bestanddele til fødevarer, hvilket kan: 

 

• bringe menneskers sundhed i fare eller 

• forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning eller 

• medføre en forringelse af deres organoleptiske egenskaber. 

 

I henhold til EU-forordning nr. 10/2011 og senere ændringer heraf stilles der særlige krav til 

producenten af plastmaterialer vedrørende fremstilling og markedsføring af plastprodukter og -

genstande i EU-medlemsstaterne.  

 

Som producent af plastmaterialer og -genstande skal Vikan sikre, at alle plastmaterialer til 

direkte kontakt med fødevarer overholder EU-forordning nr. 10/2011. Det betyder, at alle 

tilsætningsstoffer og monomerer, der anvendes i vores plastgenstande, er opført på "EU-listen 

over godkendte stoffer" i EU-forordning nr. 10/2011. 

 

Derudover iværksætter Vikan tests af migrationen (afsmitningen) af stoffer fra vores produkter 

til forskellige fødevaresimulatorer, fx olivenolie, eddikesyre og ethanol (som defineret i EU-

forordning nr. 10/2011, bilag V). Færdige produkter og artikler migrationstestes af et 

uafhængigt, akkrediteret testlaboratorium for at sikre, at Vikan opfylder kravene i EU-

forordning nr. 10/2011.  

 

Samlet migration 
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Der udføres tests af den samlede migration af stoffer fra plastproduktet under de forventede 

anvendelsesbetingelser; dvs. produktets forventede kontakttid og temperatureksponering ved 

direkte kontakt med fødevarer. Vikan tester altid med 10 % ethanol, 3 % eddikesyre samt 

olivenolie/isooctan, hvilket omfatter alle typer fødevarer i henhold til EU-forordning nr. 

10/2011.  

 

Specifik migration 

Nogle plastmaterialer kan indeholde stoffer, der har en specifik migrationsgrænse. Disse skal 

vurderes for at sikre, at de lever op til EU-forordning nr. 10/2011, enten ved hjælp af beregning 

eller en specifik migrationstest. I forbindelse med specifikke migrationstests vælges den 

forventede maksimale kontakttid og den højest forventede temperatur ved kontakt med 

fødevarer. Derfor vil de produkter, der består migrationstesten, altid være sikre at anvende.  

 

Overensstemmelseserklæring 

På baggrund af migrationstestrapporten fra testlaboratoriet udsteder Vikan en 

overensstemmelseserklæring, som kan downloades på engelsk fra vores hjemmeside, 

www.vikan.com under "Dokumentation" for det enkelte Vikan-varenummer. Vikans 

overensstemmelseserklæring er udarbejdet i overensstemmelse med EU-vejledning om 

Kommissionens forordning (EU) nr. 10/2011, hvori der står, at: "Flere materialer med forskellig 

sammensætning, der medfører væsentlige forskelle i de indberetningspligtige stoffer, kan ikke 

være omfattet af én overensstemmelseserklæring." Det betyder, at for at sikre, at der foretages 

en fyldestgørende vurdering af overensstemmelsen, er Vikans overensstemmelseserklæring 

kun rettet mod specifikke produkter eller produktfamilier med samme type plastmateriale, 

børstehår, masterbatch og rustfrit stål. 

 

Overensstemmelseserklæringen indeholder en bekræftelse af, at plastmaterialet lever op til 

kravene i EU-forordning nr. 2023/2006, 1935/2004 og 10/2011, samt oplysninger om stoffer, 

der er underlagt restriktioner ifølge EU-forordning nr. 10/2011 (bilag I og II). Desuden 

indeholder overensstemmelseserklæringen specifikationer for anvendelsen af Vikans produkter 

bestemt til kontakt med fødevarer.   
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