
 
 
 
 
 

Fødevaredatablad 

for overholdelse af EU Forordning 1935/2004/EU 

                                                                                                                         
               Revideret d. 14-12-2009 

Abena A/S . Egelund . 6200 Aabenraa . Tlf. 74 31 18 18 . Fax 74 62 97 37 . e-mail info@abena.dk . www.abena.dk 

     
Abena varenummer 15560 – Guldfilm 

 

Råvarer information  

 

 

Monomererne i dette produkt er alle på ”listen over tilladte monomerer og 

andre udgangsstoffer, der må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer 

og genstande” og den ”ufuldstændige liste over additiver, der inden for de 

anførte restriktioner må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og 

genstande”.  

 
 
CAS nummer 
information  
- Antioxidanter og 
additiver 
 

 

Råvaren indeholder antioxidanter og antiblok additiver.  

Producenten garanterer, at CAS numrene for disse er på den 

” ”ufuldstændige liste over additiver, der inden for de anførte restriktioner 

må anvendes ved fremstilling af plastmaterialer og genstande” og at 

ingen restriktioner er påkrævet.  

 

Specifik og total 
migrationstest 
 

 

Test i henhold til 1935/2004/EU er blevet udført. 

Testbetingelser: 10 dage ved +40C° og +70°C i 2 timer. 

Testrapport nr. 25440 U 07. 

Vi garanterer, at det er den samme råvaretype og produktionsmetode, 

der er anvendt til det ovenfor nævnte produkt.  

 

Overensstemmelses-

erklæring 

 

 

Producenten har via en overensstemmelseserklæring garanteret, at det 

altid er samme råvare der anvendes til de nævnte produkter. 

Ydermere garanterer producenten, at ændringer i råvarematerialer og 

produktionsmetode vil blive informeret til ABENA i god tid før 

ændringerne træder i kraft, således at de nødvendige tests iht. 

1935/2004/EU kan blive udført.  
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Sporbarhed 

 

 

 

Varerne er mærket, således at en hurtig og effektiv sortering og 

tilbagekaldelse kan finde sted. 

Sporbarheden er tilpasset det enkelte produkt indenfor områderne råvare, 

inder emballage, yderemballage og produktet selv.  

 

God 

Fremstillingsmæssig 

Praksis (GMP) 

 

Produktionsfaciliteterne, der producerer de ovennævnte produkter, lever 

op til kravene omkring God Fremstillingsmæssig Praksis (GMP) direktiv 

2023/2006/EU. 

 

Konklusion 

 

 

Vi garanterer med dette dokument, at det ovenfor nævnte produkt 

overholder den danske bekendtgørelse nr. 167 samt EU Forordning 

1935/2004/EU og 2023/2006/EU, hvis produktet bliver brugt under 

følgende omstændigheder: 

- Til alle fødevarer ved temperaturer -30°C til +40°C uden 

tidsbegrænsning.  

- Til alle fødevarer ved temperaturer mellem +41°C til +70°C i max. 2 

timer 

- Filmen må IKKE bruges i mikrobølgeovn. 

  

Med venlig hilsen 
Abena A/S 
 
Lisbeth S. Leerskov 
Dokumentationsafdelingen 


