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Ved kontrolbesøget har virksomheden fået
starthjælpsvejledning om reglerne for
fødevarekontaktmaterialer, herunder opbygning af
lovgivningen, krav til dokumentation,
overensstemmelseserklæringer, baggrundsdokumentation,
mærkning, sporbarhed, registrering f.eks. ved import og
samhandel, væsentligt ændrende aktiviteter, fødevarekontrol
og offentliggørelse af kontrolrapporter.

Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på råvarer
til produktion af gummi/nitril produkter tiltænkt
fødevarekontakt. Virksomheden har redegjort for tildeling af
batchnr. ved råvareindgang og procedurer til sikring af
sporbarhed gennem råvaremodtagelse, produktion og videre til
slutbruger. Ingen anmærkninger.

Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og
fødevarekontaktmaterialeaktiviteter samt registrering af
særlige aktiviteter: Import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret og indplaceret i FVST
hovedbranchen: Fremstilling af fødevarekontaktmaterialer,
engros - EB.20.16.99. Kontrolfrekvensen er indtil videre, 1 gang
årligt.
Der er konkret vejledt om procedurer for registrering af
samhandel (handel/indkøb af råvarer inden for EU)

Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkning:
Virksomhedens kvalitetsstyrings- og kvalitetskontrolsystem, jf.
GMP forordningen. Virksomheden har redegjort for procedurer
til sikring af sporbarhed og vist nedskrevne procedurer for bl.a.
tilbagetrækning og sikring af dokumentation fra
råvareleverandører. Kontrolleret produktionen, herunder
adskillelse mellem produktion af "Nonfood og Food grade"
produkter. Ingen anmærkninger. Virksomheden har oplyst, at
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den anvender et certificeret kvalitetsstyringssystem (ISO 9001).
Kontrolleret overensstemmelseserklæringer på fødevarekontaktmaterialer fra leverandører.
Følgende fødevarekontaktmaterialer er kontrolleret: Naturgummi, nitril og silikoneprodukter. Ingen
anmærkninger.
Set analyseresultater for migration, med angivelse af anvendte simulanter og analysemetoder for nitril. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens egen overensstemmelseserklæring for gummi, nitril og silikoneprodukter.
Virksomheden oplyse, at specifikke anvendelsesbetingelser, evt. begrænsninger ved anvendelse og rengøring af
produkter, fremgår af særskilt datablad. Ingen anmærkninger.


