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Overensstemmelseserklæring for sugerør 
 

Navn: GS-Supply (Distribution) // Roda-Packaging (Fabrik) 
Adresse: GS-Supply: Langerak 22b, 9220 Aalborg, Danmark // Roda-Packaging: Beogradska 5A, 

Dobanovci. 
Att: Mads Kristensen 
 
Produktnavn:  
Sugerør, 3- og 4-lags papir m. coating 
 
Temperatur for anvendelse:  
Op til 70 ℃ i maksimum 2 timer. 
 
Garantier:  
GS-Supply garanterer med dette dokument, at produktet i dets helhed lever op til gældende Dansk 
og Europæisk lovgivning. Det er garanteret, at 1935/2004/EU, 1907/2006/EC og 2023/2006 er 
overholdt. Der er ikke brugt PFAS i produktionen af produktet iht. Bek. Nr. 681 af 25/05/2020. 
Produktet lever op til kravene for BfR XXXVI. 
 
Produktet: 
Produktet er opbygget af FSC-certificeret papir (Ny-fiber). (Registrerings koden for FSC kan findes 
længere nede). Vandbaseret lim, og coating. (Se bilag 1 for reference til coatingen). 
 
Dual use additiver:  
Ingen 
 
Produktet er mærket, således at en hurtig tilbagekaldelse kan finde sted. 
 
 

Sikkerhedsfunktioner 
 
Bly:    Max 10 mg/kg < 3 mg/kg 
Cadmium:    Max 5 μg/l  < 1 μg/l 
Formaldehyd migration:   < 0,5 mg/dm2 < 0,1 mg/dm2 
Kviksølv:    < 0,003 mg/kg < 0,001 mg/kg 
 

 
Mikrobiologi 

 
Escherichia coli   < 1 cfu/cm2  Ikke opdaget 
Proteus Species   < 1 cfu/cm2  Ikke opdaget 
Staphyloccocus aureus   < 1 cfu/cm2  Ikke opdaget 



 

Sulfite-reducing clostridia   < 1 cfu/cm2  Ikke opdaget 
Salmonella    < 1 cfu/cm2  Ikke opdaget 
Aerobic mesophilic bakterier  < 10 cfu/cm2  < 1 
 
 
Pallestabling: Kasser pænt stablet på paller, som defineret af kunde.  
 
Transport:  I lukket hygiejnisk og teknisk korrekt køretøj. Køretøj uden 

tilstedeværelse af fremmedlegemer, spor af gnavere og insekter, uden 
lugt, uden vand og fugt. Transport skal ske ved en passende temperatur 
på 10-40°C og RH <50 %. 

 
Opbevaring:  I rene og tørre rum, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder. 
 
Udløbsdato:  To år fra fremstillingsdato 
 
 

Følgende lovkrav i relation til fødevaresikkerheden er overholdt. 
 

Forordning (EC) 1907/2006 (REACH) 
Produktet er i overensstemmelse med forordningen 1935/2004/EC og 2023/2006 
Produktet er i overensstemmelse med 10/2011/EC og (EU) 2018/213 med reference til limen 
Papiret er i overensstemmelse med den Tyske henstilling XXXVI, september 2017 og de følgende 
ændringer. 
Det færdige produkt er blevet risikovurderet iht. CEPI - fødevarekontakt guidelines for 
overensstemmelse af papir. 
Limen er i overensstemmelse med den Tyske henstilling XIV, direkte fødevarekontakt. 
 

Følgende certifikater er gældende for vores fabrik: 
 
FSC – Registrerings kode: BV-COC-155682 
ISO 9001:2015 – Certifikat nummer: SL23363Q 
BRCGS packaging: ”AA” Grade, Site code: 10002676 
HACCP system: Certifikat nummer: 2020BE0004 


