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SILKEPAPIR I ARK OG RULLE
SILKEPAPIR I ARK

Materiale: Silkepapir i ark 
Vejledning til korrekt brug: 
(Det anbefales altid, at der udføres egen 
kvalitetstest i forbindelse med ønsket 
anvendelse)
Kontaktfødevare: 
Alle tørre, fugtige og fede fødevarer. 
Kontakttemperatur/tid: 
Min: +50°C max: +400°C 
Op til 400°C / ingen tidsmæssig begrænsning 
Bemærkning:
Kontakt med fugtige og/eller fede fødevarer 
vil med tiden opløse papirfibrene, dog uden 
sundhedsmæssige risiko. 
Yderligere information: 
Opbevares tørt og udenfor direkte sollys. 

SILKEPAPIR I RULLE

Materiale: Silkepapir i rulle 
Vejledning til korrekt brug: 
(Det anbefales altid, at der udføres egen 
kvalitetstest i forbindelse med ønsket 
anvendelse)
Kontaktfødevare: 
Alle tørre, fugtige og fede fødevarer. 
Kontakttemperatur/Tid: 
Min: ingen max: ingen 
Anvendes til servering og opbevaring af 
fødevarer. 
Anvendes normalt med kort tids kontakt med 
fødevaren. 
Yderligere information: 
Opbevares tørt mellem 18 – 250C

Overensstemmelse 
Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF. 
I overensstemmelse med BfR XXXVI på pap og papir. 
Produceret uden brug af polyfluorerede stoffer. 

Produkterne er klassificeret som emballage: 
Iht. EU Forordning 1907/2006/EC og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01% 
Produktet er migrationstestet i henhold til gældende EU regler og vejledninger for materialetypen. 
Samlede overall migration overstiger ikke 10 mg/dm² eller 60 mg/kg  
Produktet indeholder ikke stoffer med specifikke restriktioner. 
Produktet overholder Direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF) med ændringerne i 
2004/12/EF, samt harmoniserede europæiske standarder.  Produktet indeholder mere end 50% 
organisk materiale og kan der bruges til energigenvinding (EN13431) 

Yderligere oplysninger 
Sporbarhed:  
Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikre at en hurtig og effektiv tilbagekaldelse 
kan finde sted. 

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som udskrifttidspunktet 
er anset for at være sande. Datablad er vejledende og gældende ved brug under normale og 
forudseelige forhold i overensstemmelse med nævnte oplysning.


