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Deklaracja zgodności
Niniejsza deklaracja zgodności dotyczy wyłącznie opisanego w niej wyrobu znajdującego się w stanie, w jakim został
on wprowadzony do obrotu. Deklaracja nie obejmuje żadnych dodatkowych podzespołów, skutków postępowania z
wyrobem czy wprowadzonych modyfikacji. Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wykorzystywania
wyrobu niezgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, o ile takie istnieją, oraz w dokumentacji
technicznej Habasit. Wyrób przeznaczony jest do wielokrotnego użytku.
Niniejszym oświadczamy że wyrób opisany w deklaracji jest zgodny z następującymi przepisami dotyczącymi
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

A08 Natural Rubber
EU
Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
wraz z późniejszymi zmianami. Niniejsze potwierdzenie odnosi się do artykułów 3, 11(5), 15 i 17.
Elastomery oraz kauczuk naturalny i syntetyczny nie są uznawane za tworzywa sztuczne i z tego powodu nie są
objęte rozporządzeniem (WE) nr 10/2011.
Z tego powodu nie można zagwarantować zgodności tego elementu.
Materiały te nie podlegają szczególnym środkom prawnym zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.
Ponieważ wyrób jest zgodny z innymi wskazanymi w niniejszej deklaracji przepisami dotyczącymi materiałów
i wyrobów będących w kontakcie z żywnością, można uznać, że jest on zgodny z rozporządzeniem (WE) nr
1935/2004, artykuł 3.

USA
FDA, 21 CFR parts/sections 177.2600 rubber articles intended for repeated use,
177.1630 polyethylene phthalate polymers, 178.3297 colorants for polymers.
Niniejszy wyrób spełnia wymagania określone tym rozporządzeniem i jest przeznaczony do bezpośredniego
kontaktu:
- z żywnością suchą (masa sucha bez warstwy wolnych tłuszczów/oleju na powierzchni, badanie końcowe nie jest
wymagane) zgodnie z 21 CFR 176.170(c), tabela 1, żywność typu VIII
Nie do żywności zawierającej tłuszcze/olej
Warunki stosowania płynów modelowych E (napełnianie i przechowywanie w temperaturze pokojowej, brak obróbki
cieplnej pojemnika) – G (mrożenie) zgodnie z 21 CFR 176.170(c), tabela 2
Producent produktu i podmiot wystawiający niniejszą deklarację zgodności:
Habasit America (Middletown)
150 Industrial Park Road
Middletown, CT, 06457
USA
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