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NAZWA PRODUCENTA: ERGIS-EUROFILMS S.A.
oddział w oławie

ADRES: ul. Zwierzyniecka 12
55-200 Oława

WYROB: Folia PVC

Niniejszym oświadczamy, żę produkowana przez naszą firmę folia
termokurczliwa PVC używana do pakowania i zabezptęczania produktów, spełnia
wymagania dyrektywy UE lu 94l62/wE z jej późniejszymi zmianimi, a
mianowicie:

1. Folia PVC jest wytwarzana w sposób zapewniający ogtaniczenie jej objętości i
masy do niezbędnych wielkości minimalnych wymaganych do ipełnienia jej
fuŃcji, biorąc pod uwagę oczekiwania uzytkownika. 

-

2. Folia pvc jest projektowana i wykonana w sposób umozliwiający jej
recYkling materiałowy; odpady folii stretch poddawane ,ą ,"g.un.,racji i
zawT acane do pro ce su te chno l o gi c zne go j ako surowi ec.

3. Folia PVC jest wytwarzana w sposób pozwalający na zmniejszenie obecności
substancji stwarzających zagrożenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub dla
Środowiska; oŚwiadczenia dostawców surowców o nieobecności substancji
szkodliwych i niebezpiecznych.

4. Maksymalna suma zawafiości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu
szęŚciowartoŚciowego w folii stretch nie przekracza 700 mg/kg, potwierdzona
okre sowo Przeprowa dzany mi badani ami pT zęz akredyto wane l aboratori a.
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Jednocześnie oświadczamy, że folia
przeznaczona do bezpośredniego kontaktu
używana do pakowania i zabezpieczania
pośredni.

termokurczliwa PVC nie jest
z zywnością. Folia PVC moze być
produktów spożywczych w sposób
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