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= lange samtliga skikt i materialet/produkten - börja med skikt som är närmast livsmedlet
1 . PE/PP-film or NW/PLA 2. Pulp 3. Adhesive 4. PE/PP or NW/PLA

9
Z

ä
Typ av material:

Lämplig för livsmedelskategorier

CAS-nr eller PM/ref.nr åska anges då det finns kemikalier med SML i materialeUprodukten)
At request

Övrig information, ex begräsningar och specifikationer

Tester/Beräkningar

x: Screatorema u görs av.delstyp O1 .04' gäller D2: 95% EtOH. navier hela ägg OI' DI :50% Etanol, D2:Veg.ojor < 1% oförtvålbar substans, E:MPPO
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Certifikatägaren garanterar att tillverkningen uppf9 ler krav enligt

IJa l
IJa l

-Art 1 7, L 1 935/2004 rörande spårbarhet

L 2023/2006 rörande God tillverkningssed

Förklaring om överensstämmelse

Ramförordning 1935/2004

Ovanstående material/produkt är i överensstämmelse med kraven i regelverken som finns i Normpack-Normen (se baksida)

Certifikatägaren intygar att:
.det finns tydlig spårbarhet av vilka material/produkter som omfattas av certifikatet

Båda underskäRerna krävs för aä ceMfikatet ska vara

Observera att om materialet/produkten utsätts för eftertöOande bearbetning, gäller inte certifikatet och det åligger det bearbetaren att ansvara för att lagkraven upp1911s.
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 Stämpel och underskrift --qa
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? Företag  
g Webbadress (URL) www.cellcomb.com

: Datum: 20{q-tf- re. .

 Produktansvarig
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  Namnförtydiigan fnW,t 7)EZmn/:olt



svENSK MA'rERiAi-NORM(NORMPACK-NORMEN)
FöR MATERIAL OCH PRODUKTER AVSEDDA
ATTKOMMA IKONTAKTMEDLIVSMEDEL

12:e uppdateringen, mars 2019.

MHEm=mmRHI $MWillHl==*"
version vid utfärdande av certifikat

:==:' :sMHx=H*;å;Eu:=L=;u;!;ln i=::n :H:=:/BH=:H='#:j:Tr ,.*l
EG/1 895/2005(Epoxi), 93/1 1/EEG (N-nitrosamine), EG/20 1 8/213 (bisfenol A)-

Plast

$2. För de material som inte är reglerade i detalj genom svensk eller harmonsierad EU lagstiRning ska ett av böljande regelverk tillämpas:
' The Dutch Packagingand Food-Utensils Regulation(Warenwet) Holland ,. . . . . ':-'v----'---
+ Kunststone im Lebensmittelverkehr, Empfehlungen des Bundesinstitutes fair Risikobewertung (BUJ:o, sami ueaansgegenslzuluuvc-u-uu'u-6

lpubiicerad i Bundesgesundheitsblatt, Tyskland. 174, 175, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 186 and 189 (FDA), USA.

!3. För att Hrhindra felaktig användning av material och produkter i kontakt med livsmedel ska leverantör och köpare i alla tillverkande och
hanterande led samråda om produktens lämplighet för det avsedda ändamålet

När det Hinns ett granslonde som reglerar material eller produkt föreslås följande altemativa sätt att fastställa att produkten uppfyller krav
ställda i EG/l0/201 1:

a) Mätningar med hille validerade eller rekommenderade mätmetoder
b) Matematiska beräkningar via FACET om a) saknas. Se webbadress nedan

www.slv.se

www.bfr.zadi:dg.

httos://ec.eu
www.ac

Kontakt: eelin2ask@.!i!:ie

l
01.01

Drycker
Alkoholfria drycker eller alkoholhaltiga drycker alkoholhalt <6 %

A. Klara drycker, B. Oklara

Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på 6-20 %ll.l i vatten

Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på över 20 %
Diverse: odenaturerad etylalkohol

Spannmål
Stärkelse

Spannmål, obearbetat, puffat, i flingor

Fint och grovt mjöl
Torr pasta, t.ex. makaroner, spagetti och liknande, och färsk pasta

Bakverk torra: A.Med feta ämnen på ytan, B.Andra

Bakverk. färska:A.Med feta ämnen pä ytan , B.Andra

Choklad, socker och produkter av dessa konfektryprodukter

Choklad, chokladöverdragna produkter

Konfektyrprod.: A.l fast form:l. feta på ytan, ll.Andra, B.l halvfast
form:l.feta på ytan, ll.Fuktiga

Socker och sockerprodukter A.l fast form, B.Melass, sockersirap,
honung

Frukt, grönsaker och produkter av dessa
Hel frukt, färsk eller kyld. A. Oskalad och oskuren

B. Skalad ellerskuren
Bearbetad frukt: A.Torkad el. dehydratiserad , B. pure,

C. konserverad 1.1 en olja, 11.1 en alkohol

Nötter A.Skalade, B.Skalade och rostade, C.l pasta

Hela grönsaker, färska eller kylda. A. Oskalade eller oskurna

B. Skalade eller skurna

Bearbetade grönsaker: A.Torkade, B. (Används ej), C. pure,

D.Konserverade 1.1 ett olja, 11.1 ett alkohol

Fetter och olja

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor

Margarin, smör, oljor och andra fetter framställt av
vattenemulsioner

6 Animaliska produkter och ägg

06.01 Fisk: A.Färsk, kyld, B.Konserverad 1.1 ett olja, 11.1 ett vatten

06.02 Kräftdjur och blötdjur A.Färska med skal B.Utan skal 1.1 i olja 1.1 i vatten
06.03 Kött från alla djurslag A.Färskt, kylt, B.Bearbetade ,C.Marinerade

06.04 Konserverat kött:A.l ett fett- eller olja, B.l i vatten
06.0S Hela ägg, äggula, äggvita A.l pulverform, torkade eller frysta,

B.Flytande och tillagade

7 Mjölkprodukter

07.01 Mjölk A.Mjölk, B.Mjölkpulver
07.02 Fermenterad mjölk såsom yoghurt, filmjölk och liknande produkter

07.03 Grädde och syrad grädde

07.04 0st:A.Hel, B.Ost utan kan, C.Bearbetad ost, D.Konserverad ost:

1.1i olja,ll.li vatten
B Diverse produkter
08.01 Ättika
08.02 Stekta eller rostade livsmedel: A.Stekt/friterad potatis B.Animaliskt urspr

08.03 Rllredd soppa, buljong, sås A.l pulverform el. torkade
l.Med fet karaktär ll.Andra

B.Andra former

08.04 Såser:A.Vatten, B. Med fet karaktär

08.05 Senap [utom senap i pulverform i punkt 08.14)
08.06 Smörgåsar,A.Med feta ämnen på ytan, B.Andra

08.07 Glass
08.08 Torkade livsmedel:A.Med feta ämnen på ytan, B.Andra

08.09 Frysta eller djupfrysta livsmede
08.10 Koncentrerade extrakt med en alkoholhalt pä < 6%
08.11 Kakao:A.Kakaopulver, B.Kakaomassa

08.12 Kaffe, rostat eller orostat, koffeinfritt

08.13 Kryddörteroch andra örter

08.14 Kryddor och smaktillsatser i naturligt tillstånd
08.15 Krvddor och smaksättning i ett oljebaserat medium
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