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Informace pro zákazníky týkající se materiálové shody
- kvalita testovaná ve styku s potravinami -

Vážení zákazníci,
Naše úsilí týkající se bezpečnosti výrobků pro naše zákazníky je důkladné a komplexní.
Při vývoji produktů a pak náhodně v sériové výrobě jsou všechny naše výrobky testovány
akreditovanými laboratořemi TÜV, Intertek a DEKRA v souladu s příslušnými předpisy platnými pro
materiály, které jsou v kontaktu s potravinami. Hlavními předpisy, kterými se řídíme, jsou Německý
zákon o potravinách a krmivech (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch / LFGB), Evropské zásady
správné výrobní praxe (EG) Nr. 2023/2006 a Nařízení Komise (EU) o materiálech a předmětech z
plastů (EG) č. 10/2011 (nahrazující (EG) 2002/72).
V souladu s naším Prohlášením o shodě potvrzujeme vhodnost materiálu ke kontaktu s potravinami
(podle nejnovějších poznatků) a správný způsob výroby alfi produktů.
Prosíme Vás pochopení, že Vám nemůžeme poskytnout laboratorní protokoly, protože tyto dokumenty
obsahují důvěrné informace týkající se obchodních kontaktů a materiálových receptů. Veškeré
dokumentační soubory mohou být samozřejmě kdykoli zkoumány veřejnými orgány.
alfi vyrábí izolované nádoby již více než 100 let a nasbírané bohaté zkušenosti jsou již samy o sobě
skvělým pokladem k ochraně.
Protože jsme německou společností, provádí pravidelně kontrolu bezpečnosti našich výrobků a
kontrolu ochrany životního prostředí místní orgány v souladu s pravidly certifikací ISO. Kromě toho
jsou vládní agenturou, která zodpovídá za bezpečí našich zákazníků, náhodně odebírány vzorky a
testovány na shodu materiálu.
Pro splnění požadavků týkajících se materiálu, jsou používané materiály testovány podle jejich
klasifikace:
· Kontakt s ústní dutinou
· Kontakt s mediem / tekutinou
· Kontakt s pokožkou (transpirace dlaně)
Testovací podmínky pro plasty mimo jiné:
· Celkové uvolňování podle předpisů EU (LFGB)
· Speciální uvolňování Polycyklických aromatických uhlovodíků + aminů
· Speciální uvolňování ftalátů
· Specifické uvolňování Bisfenolů A
· Zbytky těžkých kovů
· Senzorické testování
Testovací podmínky pro silikony a měkké komponenty (TPE) mimo jiné:
· Těkavé organické sloučeniny
· Peroxidy
· Kadmium + Těžké kovy
· Formaldehydové / Organocínové sloučeniny

· Senzorické zkoušení
Testovací podmínky pro kovové komponenty mimo jiné:
· 23 kovů (zbytkových) podle nařízení EU
· Nikl + hliník, olovo + kadmium
Testovací podmínky pro potažené povrchy mimo jiné:
· Kadmium + Těžké kovy
· Specifické uvolňování Polycyklických aromatických uhlovodíků + Aminu
Testovací podmínky pro Izolační skleněné baňky mimo jiné:
· Kadmium + Těžké kovy
· Azbest (pouze keramická distanční vložka)
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