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Skive, januari 2017 

 

Till våra kunder 

 

 

Förklaring om överensstämmelse samt migrationstestning av Vikans hygieniska 

rengöringsredskap för livsmedelskontakt 

 
I EU-förordning (EG) 1935/2004 anges att plastmaterial (och andra material som nämns i bilaga 

1) avsedda för användning i direkt kontakt med livsmedel, endast får släppas till marknad om 

de uppfyller kraven i förordningen. Märkning, annonsering och presentation av ett material 

eller produkter får inte vilseleda konsumenterna. Produkter som vid användning eventuellt 

kommer i kontakt med livsmedel, måste märkas med ”glas- och gaffel-symbolen”, som måste 

finnas antingen på själva produkten eller på produktens förpackning: 

 

 

Material och produkter måste tillverkas i enlighet med god tillverkningssed så som beskrivs i 

EU-förordning (EG) 2023/2006, så att de, under normala eller förutsebara 

användningsförhållanden, inte kan avge egna beståndsdelar till livsmedlen i mängder som 

skulle kunna 

 

• utgöra en fara för människors hälsa 

• innebära en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning 

• medföra en försämring av livsmedlets organoleptiska egenskaper. 

 

I EU-förordning (EG) 10/2011 och efterföljande tillägg ställs särskilda krav på tillverkare av 

plastmaterial, avseende produktion och marknadsföring av plastprodukter inom EU.  

 

Som tillverkare av material och produkter av plast måste Vikan säkerställa att alla plastmaterial 

som är avsedda för direkt livsmedelskontakt uppfyller kraven enligt EU-förordning 10/2011. Alla 

tillsatser och monomerer som används i våra plastprodukter finns med i unionsförteckningen 

över godkända ämnen, som nämns i EU-förordning 10/2011. 

 

Vikan använder sig dessutom av migrationstester för att undersöka de klara produkternas 

benägenhet att avge ämnen till olika livsmedelssimulatorer, t.ex. olivolja, ättiksyra och etanol 

(enligt definitionen i bilaga V till EU-förordning 10/2011). Testerna utförs av ett oberoende, 

auktoriserat testlaboratorium, som kontrollerar att Vikans produkter uppfyller kraven enligt EU-

förordning 10/2011.  
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Övergripande migration 

Övergripande migrationstester används för att undersöka migration av ämnen från 

plastprodukten vid förväntat normala användningsförhållanden, dvs. kontakttid och temperatur 

som produkten sannolikt kommer att utsättas för vid användning i direkt kontakt med 

livsmedel. Vikan testar alltid med 10 % etanol, 3 % ättiksyra och olivolja/iso-oktan, vilket 

omfattar alla livsmedelstyper, helt i enlighet med EU-förordning 10/2011.  

 

Specifik migration 

Vissa plastråvaror kan innehålla ämnen som det finns en specifik migrationsgräns (SML) för. 

Dessa måste utvärderas för säkerställd överensstämmelse med EU-förordning 10/2011, 

antingen genom beräkning eller genom testning av specifik migration. Vid testning av specifik 

migration väljs en längsta förväntad tid och temperatur som produkten sannolikt kommer att 

vara i kontakt med livsmedlet. Det innebär att alla produkter som godkänns vid testningen är 

säkra att använda.  

 

Förklaring om överensstämmelse 

Baserat på den migrationsrapport som testlaboratoriet sammanställer, utfärdar Vikan en 

förklaring om överensstämmelse, som finns på engelska och kan laddas ner från vår webbplats, 

www.vikan.com (under ”Dokumentation” för de olika Vikan-produkterna). Vikans förklaring om 

överensstämmelse utfärdas i enlighet med EU:s riktlinjer för förordning 10/2011 (Union 

Guidance on Regulation (EU) No 10/2011), där följande konstateras: ”Flera material med olika 

sammansättningar, vilket leder till betydande skillnader i rapporterbara ämnen, får inte 

omfattas av en och samma förklaring om överensstämmelse.” Det här kravet uppfyller Vikan 

genom att utfärda överensstämmelseförklaringar som är specifika för varje produkt eller för 

varje produktfamilj där produkterna innehåller samma typ av plast, filament, tillsatser och 

rostfria stål. 

 

Förklaringen om överensstämmelse intygar att plastmaterialet uppfyller relevanta krav enligt 

EU-förordning 2023/2006, 1935/2004 och 10/2011 samt information om ämnen för vilka 

särskilda begränsningar gäller i enlighet med EU-förordning 10/2011 (bilaga I och II). 

Förklaringen om överensstämmelse innehåller också specifikationer för användning av Vikan-

produkter som är godkända för livsmedelskontakt.   

 

 

 
   Vikan A/S     Vikan A/S 

   Stine Lønnerup Bislev   Jette Fruergaard 
     Hygiene and Compliance Manager   Produktchef 


