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Declaration of Compliance
Deze declaration of compliance heeft uitsluitend betrekking op het hierin gespecificeerde product in de staat waarin
het op de markt is gebracht. Alle toegevoegde componenten, afgehandelde handelingen of aanpassingen die later
worden uitgevoerd, worden uitdrukkelijk uitgesloten. De huidige verklaring is niet langer geldig in het geval dat het
gebruik van het product niet voldoet aan de voorwaarden gespecificeerd in de toepasselijke regelgeving, indien van
toepassing, en in de technische documentatie van Habasit. Het product is alleen bedoeld voor herhaaldelijk gebruik.
Hiermee verklaren we dat het hierin gespecificeerde product in overeenstemming is met de volgende voorschriften
voor voedselcontact.

TT162 White+H15
Due to differing governmental regulations HabaGUARD belts are only for use in: USA, Canada and Japan

USA
FDA, 21 CFR parts/sections 177.2600 rubber articles intended for repeated use,
177.1630 polyethylene phthalate polymers, 178.3297 colorants for polymers.
Dit product voldoet aan de relevante vereisten die zijn vastgelegd in deze regelgeving en is te gebruiken voor
direct contact met:
- waterachtig, zuur en vet/olieachtig voedsel volgens 21CFR 177.2600 (e) en (f),
bijv. voedseltypen I, II, III, IV-A, IV-B, V, VII-A, VII-B, IX
- alcoholisch (tot 8% alcohol) voedsel zoals vermeld in 21 CFR 176.170(c) tabel 1, voedseltype VI-A
- droog voedsel (droge vaste stoffen met en zonder oppervlak dat vrij vet of olie bevat)
zoals vermeld in 21 CFR 176.170(c) tabel 1, voedseltypen VIII, IX
Gebruiksvoorwaarden E (kamertemperatuur gevuld en opgeslagen, geen thermische behandeling in de container)
tot en met G (bevroren) zoals vermeld in 21CFR 176.170(c) tabel 2
USDA AMS vlees&gevogelte: Deze band is beoordeeld door de Equipment Design Review Section en
geaccepteerd voor naleving van de norm NSF/ANSI/3-A 14159-3 - 2005 "Hygiene Requirements for the Design of
mechanical belt conveyors used in meat and poultry processing".
Deze certificatie is alleen geldig wanneer de bandranden zijn afgesloten en meenemers, v-profielen enzovoort aan
de norm voldoen. Neem contact op met uw Habasit vertegenwoordiger voor gedetailleerde informatie.
EPA: Het industriële antibacteriële middel gebruikt in de hierboven genoemde transportband is geregistreerd door
EPA onder de Federal Insecticide, Fungicide en Rodenticide Act (FIFRA) voor contact met voedsel, als ingrediënt
om de groei van micro-organismen te voorkomen die kunnen leiden tot bederf of aangroei op het oppervlakte van
de transportbanden die zijn gemaakt van de polymeren vermeld in 21 CFR, delen 174 t/m 186 (inclusief).
Beperkingen: voor toepassingen op of onder kamertemperatuur. Dit product beschermt gebruikers niet tegen door
voedsel overgedragen (of ziekte veroorzakende) bacteriën. Reinig dit product altijd grondig na elk gebruik.
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Product is vervaardigd en verklaring is afgegeven door:
Habasit (UK) Manufacturing
John Escritt Road
Bingley
West Yorkshire, BD16 2ST
United Kingdom
Referentie:
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