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Apteczne pudełko + pokrywka 

 

 
1. Dane identyfikujące wyrób: 
Nazwa:      - PUDEŁKO APTECZNE TYP 10 250ml/220g NISKIE BIAŁE  
                  - APTECZNA POKRYWKA TYP 10 170/250/500ml  
                  - PUDEŁKO APTECZNE TYP 10 100ml/75g BIAŁE  
                  - APTECZNA POKRYWKA TYP 10 50/75/100/125/250W ml BIAŁA   
 
2.DYSTRYBUTOR 

Zrób Sobie Krem Kosmetyki Naturalne 

Katarzyna Damętka 

Tel./ fax. 76-858-41-61 

Jana Kochanowskiego 18 A 

59-230 Prochowice 

E-mail zrobsobiekrem@zrobsobiekrem.pl 

Strona internetowa www.zrobsobiekrem.pl 

 

3. Data wystawienia i ważność deklaracji:  

22.08.2019r Niniejsza deklaracja zgodności jest aktualna i ważna przez okres 2 lat od daty 

wystawienia. Okres ten może ulec skróceniu w momencie zmian w składzie surowca.  

4. Na podstawie deklaracji zgodności otrzymanych od naszych dostawców oraz 

przeprowadzonych badań deklarujemy że nasz produkt spełnia wymagania niżej 

podanych przepisów prawnych:  

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

października 2004 r. W sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG  

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r.  w sprawie materiałów i 

wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością  

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i 

sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością  

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2012  z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany i 

sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością  

 

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/174 z dnia 5 

lutego 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie 

materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością  

 

Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki 

produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością.  

http://www.zrobsobiekrem.pl/
http://www.zrobsobiekrem.pl/
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Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 

171 poz. 1225)  

 

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie 

opakowań i odpadów opakowaniowych   Rezolucja Rady Europy AP 89 (1)       

 

5. Informacje dotyczące substancji posiadających limit migracji specyficznej zgodnie z 

rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 w tym substancji podwójnego zastosowania (dual 

use substances): Załącznik II: nie stosowano metali oraz pierwszorzędowych amin 

aromatycznych  

- PUDEŁKO APTECZNE TYP 10 250ml/220g NISKIE BIAŁE  

- PUDEŁKO APTECZNE TYP 10 100ml/75g BIAŁE 

 

 
 

 

- APTECZNA POKRYWKA TYP 10 170/250/500ml  

- APTECZNA POKRYWKA TYP 10 50/75/100/125/250W ml BIAŁA   
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6. Rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób: 

Każdy rodzaj żywności (w tym sucha):  

- APTECZNA POKRYWKA TYP 10 170/250/500ml  

- APTECZNA POKRYWKA TYP 10 50/75/100/125/250W ml BIAŁA   

- PUDEŁKO APTECZNE TYP 10 250ml/220g NISKIE BIAŁE  

- PUDEŁKO APTECZNE TYP 10 100ml/75g BIAŁE  

Nie stosować do celów farmaceutycznych bez osobnego świadectwa jakości do tego 

zastosowania.  

7. Czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością:       

Dowolnie długo w temp. pokojowej. Nie należy stosować w piekarnikach, nie stosować do 

celów farmaceutycznych, nie stosować jako zabawki.  Stosunek powierzchni kontaktu z 

żywnością do objętości, stosowany do stwierdzenia zgodności materiału lub wyrobu: 6 dm2 

na 1 kg żywności.  

8. Dane o barierze funkcjonalnej mają zastosowania. Nie mają zastosowania.  

 

9.  Informacje dodatkowe  

Pomimo wykonanych badań zaleca się Klientowi wykonanie testów oraz przeprowadzenia 

analiz we własnym zakresie, pozwalających określić, że użyte opakowanie jest właściwe do 

danego zastosowania. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy produkt finalny, czyli 

opakowanie wraz z środkiem dedykowanym stanowią bezpieczny i zgodny z wymaganiami 

prawnymi produkt. Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna wyłącznie podpisana i jest 

przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy dokumentu.  

 

 

 

 

                    


