
Traducere din limba enslezd.

DECLARATIE DE CONFORMITATE PENTRU MATERIALELE $I ARTICOLELE
DESTINATE SA VINA iN CONTACT CU PRODUSELE ALIMENTARE

CARTON DIN CELULOZA PURA
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1. Prin prezenta se declard cd cutiile fabricate din ,,carton din celulozd purd" respectd

urmitoarea legisla{ie a Comunitdtii Economice Europene:
- Reglementarea 193512004;

- Reslementarea 202312006.

qi urmdtoarea legisla{ie ttahartd:

Decretul ministerral dtn27 martie tgl:3, cu modificdrile ulterioare;
Decretul prezider\ial DPP.. 777 11982, cu modificdrile ulterioare.

Conform legislatiei mentionate mai sus, aceste articole, pe partea lor netipdritd, sunt potrivite
pentru, contactul cu produsele alimentare uscate qi cu toate produsele alimentare pentru care
sunt asigurate testele de migrare.

Produsele men{ionate sunt potrivite pentru transportul alimentelor qi pdstrarea in condiiii cu

temperaturi scdzute (de la +4oC) sau la temperatura camerei (maximum +40oC).

Utilizatorul articolelor trebuie sd evalueze potrivirea utilizdrii articolului qi sd verifice
p dstrare a sa c o re spun zdto ar e p entru lutilizar e.

Orice utilizare neconformd a produselor cu referire la ceea ce este indicat in mod expres in
prezentul document va exonera Scotton S.p.A. de orice rdspundere.

2. Utilizarea materialului indicat in aceastd declaralie intr-un
comercial nu exclude verificarea conformitdlii sale cu standardele
precum qi pentru potrivirea sa tehnologicd cu scopul utilizdrii sale.

3. Aceastd declara{ie este valabild incepdnd cu datele mentionate mai jos gi va fi inlocuiti
(A) in cazul modificdrilor substanfiale a producliei materialului, care poate schimba una sau

mai multe cerinJe esenliale de conformitate sau (B) in cazul modificdrilor gi/sau actualizdrilor
legislatiei de referintd luate in considerare in prezentul document, care necesitd o noud
verificare a cerinlelor de conformitate. Aceastd declaraJie are in toate cazurile o valabilitate
maximd de24 de luni.

4. Compania declard cd, a fumizat clientului gi autoritdlilor relevante urmdtoarea
documentatie care susline cele de mai sus:

- Rapoartele de incercare privind produsul finit;
- Alte documente doveditoare furnizate conform Reglementdrii CE 193512004,.

5. Cod/numdrdeclaratie:20141011A.

Data: L4t92L1.4.

mediu industrial sau

aplicabile ?n vigoare,


