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Gądki,

Prezes Zarządu

Nazwa Produktu: Pojemniki GN Revolution:

POJEMNIK GN 1/1 

POJEMNIK GN 2/3 

POJEMNIK GN 1/2 

POJEMNIK GN 1/3 

POJEMNIK GN 1/4 

POJEMNIK GN 1/6 

POJEMNIK GN 1/9 

POKRYWKA DO POJEMNIKÓW GN 1/1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9

816103,816110,816127,816134,816141,816158

816219,816226,816233,816240

816301,816318,816325,816332,816349,816356

816400,816417,816424,816431,816448,816455

816523,816530,816547,816554

816622,816639,816646,816653

816721,816738

816813,816820,816837,816844,816851,816868,816875

Maksymilian Kultys

10 października 2017

Deklaracja Zgodności

z wymaganiami prawnymi dotyczącymi materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością

Kod Produktu:

Firma: Hendi Polska Sp. z o. o., ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki

niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkty:

wykonane z materiału: stal nierdzewna typu SUS201

dostarczane przez: Hendi Polska Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki

Nie powodują przenikania do żywności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe 

do przyjęcia zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Produkty te zostały wyprodukowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i spełniają wymagania wszystkich mających zastosowanie 

rozporządzeń i dyrektyw WE oraz aktów prawnych wdrażających je do prawa polskiego, w szczególności:

Rozporządzenie WE nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG wprowadzające zasady ogólne;

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006r.w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Produkty spełniają wymagania dotyczące limitów uwalniania specyficznego poszczególnych jonów metali cieżkich, ustalonych zgodnie z Rezolucją Komitetu Ministrów CM / 

Res (2013) 9 z 11 czerwca 2013 dotyczącą metali i stopów używanych w materiałach i wyrobach mających kontakt z żywnością (Resolution CM/Res(2013)9 on metals and 

alloys used in food contact materials and articles). Metoda badania została wybrana z uwzględnieniem wytycznych zawartych EN 13130-1:2004, analizę wykonano 

posługując się metodami ICP-OES - optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej (ang. Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry) i ICP-MS spektrometrii mas sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ang. inductively coupled plasma – mass spectrometry). Warunki badania: 0,5% citric 

acid (W/V)aqueous solution, 70°C w czasie 2 h, 6.0 sq.dm/kg.


