PRODUKTY SPOŻYWCZE
Szeroki wybór
materiałów
samoprzylepnych
spełniających wymogi
opakowań
w przemyśle
spożywczym.

Rozporządzenia EC 1935/2004 & EU 10/2011.

MATERIAŁY ROLOWE
Szeroka gama standardowych
i niestandardowych surowców
samoprzylepnych do produkcji
etykiet na roli. Odkryj naszą
pełną ofertę na
www.ritrama.com.

Rozporządzenie EC 1935/2004 ma zastosowanie do wszystkich materiałów i wyrobów,
które w stanie gotowym do użytkowania są przeznaczone do bezpośredniego lub
pośredniego kontaktu z żywnością. W efekcie można oczekiwać migracji ich składników
do żywności (w przypadku ich zastosowania w normalnych lub możliwych do przewidzenia
warunkach) w stopniu mającym wpływ na zdrowie ludzkie oraz wpływ na zmianę
właściwości organoleptycznych i kompozycyjnych żywności.
Rozporządzenie EU 10/2011 dotyczy materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Materiały samoprzylepne są objęte rozporządzeniem EC 1935/2004, które wymaga
stosowania opakowań niezanieczyszczających żywności oraz rozporządzeniem EU 10/2011
odnoszącego się bezpośrednio do wszystkich składników foliowych konstrukcji
wielowarstwowych, materiałów wierzchnich, klejów i powłok, będących częścią
opakowania żywności.

W pełni certyfikowane materiały samoprzylepne
przeznaczone do aplikowania na żywność.
Kleje stosowane w opakowaniach dla przemysłu spożywczego muszą spełniać rygorystyczne
wymagania dotyczące poziomu migracji i kontaktu z żywnością. Materiały muszą spełniać
wymogi aplikowania na zimne i wilgotne powierzchnie, kontaktu z tłuszczami oraz
przechowywania w warunkach głębokiego mrożenia.
Seria Ritramy przeznaczona do aplikowania na produktach spożywczych zawiera
następujące konstrukcje: dwie folie polipropylenowe, dwie folie polietylenowe i jeden
papier powlekany. Wszystkie materiały z tej serii posiadają specjalną powłokę TCF
powlekającą warstwę wierzchnią konstrukcji. Kleje posiadają certyfikaty instytutu ISEGA, są
zgodne z dyrektywami UE oraz niemieckimi regulacjami BfR-dotyczącymi kontaktu z
żywnością. Ponadto materiały te spełniają również wymagania FDA–amerykańskich norm
dotyczących kontaktu z żywnością.

PRODUKTY SPOŻYWCZE
NAZWA

Odporne i Wszechstronne

Etykiety aplikowane na
żywność musza być trwałe
i uniwersalne. Przemysł
spożywczy stawia
rygorystyczne kryteria,
które etykieta musi
spełniać: aplikowanie w
zimnych i wilgotnych
warunkach, kontakt z
substancjami
tłuszczowymi,
przechowywanie w
warunkach głębokiego
mrożenia.
Folie PP, folie PE i papier
powlekany spełniają
wszystkie wspomniane
wymagania.

RI-707/60 PP
GLOSS CLEAR
TCF
RI-707/60 PP
GLOSS WHITE
TCF
RI-837/85 PE
GLOSS CLEAR
TCF
RI-837/85 PE
GLOSS WHITE
TCF

COATED 80

KLEJ

MATERIAŁ WIERZCHNI

AP901

Transparentny
błyszczący
polipropylen

AP901

Biały błyszczący
polipropylen

AP901

Transparentny
błyszczący
polietylen

AP901

Biały błyszczący
polietylen

RP1001

Półbłyszczący biały
bezdrzewny papier
powlekany

WAGA
g/m²

54

54

83

83

80

GRUBOŚĆ
µ

CERTYFIKAT

60

ISEGA
Produkty
suche
i wilgotne

60

ISEGA
Produkty
suche
i wilgotne

85

ISEGA
Produkty
suche
i wilgotne

85

ISEGA
Produkty
suche
i wilgotne

65

ISEGA
Produkty
suche
i wilgotne

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokumentów potwierdzających przyznanie
certyfikatów serii materiałów przeznaczonych do produktów spożywczych prosimy o
kontakt z biurem obsługi klienta firmy Ritrama.

MATERIAŁY ROLOWE
Szeroka gama standardowych
i niestandardowych surowców
samoprzylepnych do produkcji
etykiet na roli. Odkryj naszą
pełną ofertę na
www.ritrama.com.
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