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Overensstemmelseserklæring 
 

 

Produkt/ Varebetegnelse:  Abena Cater-Line PVC Madfilm  
Varenr.  
15194          

 

Produktet må anvendes med alle fødevarer under følgende betingelser:  
Brugs temperatur: -30˚ C. til +40˚C -Ubegrænset tid 

-30˚ C. til +121˚C -max 24 timer 
-30˚ C. til +150˚C -max 1 time. 

Maksimal kontakttid: Fødevare: Alle, med undtagelse af rene fedtstoffer, olier og fødevarer 
marineret eller opbevaret i olie.  

Tåler brug i ovn Nej 

Tåler brug i mikroovn Ja, men uden direkte fødevarekontakt.  

Egnet til varmeholdelse Ja 

Egne til ”hot fill” Ja 

Tåler dybfrysning Ja 

Tåler brug i køleskab  Ja 

Tåler opvaskemaskine Nej 
 

Produktet er i overensstemmelse med følgende lovgivning og overholder kravene til materialer og 
genstande bestemt til kontakt med fødevarer  
• Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1935/2004 af 27. oktober 2004 om materialer og 
genstande bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af direktiv 80/590/EØF og 89/109/EØF  
• Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2006 af 22. december 2006 om god fremstillingsmæssig praksis 
for materialer genstande bestemt til kontakt med fødevarer.  
Specifik lovgivning om plastmaterialer og – genstande bestemt til kontakt med fødevarer  
• Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og - 
genstande bestemt til kontakt med fødevare med efterfølgende ændringer samt den danske 
bekendtgørelse BEK nr. 681 af 25. maj 2020 
• Kommissionens forordning (EU) nr. 202/2014 af 3. marts 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 10/2011 
om plastmaterialer og – genstande bestemt til kontakt med fødevarer.  
• Kommissionens forordning (EU) nr. 282/2008 af 27. marts 2008 om materialer og genstande af 
genvunden plast og om ændring af forordning (EF) nr. 2023/2006 (hvis relevant) 
 

Vores dokumentation kontrolleres hos os af fødevareregionen, hvilket fremgår af 
kontrolrapporten som kan findes på hjemmesiden.  
 

For yderligere spørgsmål, venligst kontakt os.  
 

HDC Storkøkken 
Henrik Dahl Christiansen. 
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