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Produkt 
Produkt 
Produit 

Niebieska bibułka tissue 

 

Produkt wytwarzany przez powyższą firmę to kolorowa bibułka tissue używana do produkcji odpornego na 
wilgoć papieru higienicznego, na przykład ręczników papierowych i ściereczek. 

Produkt został przez nas zbadany zgodnie z dokumentem 

"Methoden zur Untersuchung von Papieren, Kartons und Pappen für Lebensmittelverpackungen", Stand 
2008, entsprechend der Vorschrift Nr. 80.56 in der Amtlichen Sammlung von Untersuchungsverfahren nach 
§ 64 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuchs - LFGB, 

(„Metody testowania papieru i kartonów do wyrobu opakowań na żywność” z 2008 r. odnoszącego się do 
metody nr 80.56 w oficjalnym zbiorze metod testowych zgodnie z § 64 kodeksu środków spożywczych i pasz 
– LFGB) 

pod kątem wykorzystywanych surowców, dodatków do produkcji i specjalnych środków do wykańczania papieru, 
a także uwalnianych substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia. 
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Jakość bibułki jest zgodna z wytycznymi 

rozporządzenia (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 uchylającego dyrektywy 
80/590/EWG i 89/109/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 338/4 z dnia 13 listopada 2004 r., 
zmienionej przez ustęp 5.17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2009 z dnia 18 
czerwca 2009 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 188 z dnia 18 lipca 2009 r., art. 3, 

a także z 

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und Futter- 
mittelgesetzbuch - LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juni 2013 (BGBl. I S. 1426), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2147), §§ 30 und 31, 

(kodeksem środków spożywczych, towarów konsumpcyjnych i pasz (kodeks środków spożywczych i pasz – 
LFGB) z dnia 3 czerwca 2013 r. (BGBl, s. 1426), ostatnio zmienionym przez artykuł 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2017 r. (BGBl. I, s. 2147), §§ 30 i 31), 

i została zatwierdzona zgodnie z 

Deutsche Empfehlung XXXVI zur gesundheitlichen Beurteilung von Materialien und Gegenständen für den 
Lebensmittelkontakt im Rahmen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, 34. Mitteilung, 
Bundesgesundheitsblatt 10, 14 (1967), einschließlich 220. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 59, 1365-
1368 (2016), Stand vom 01.07.2016, 

(niemieckim zaleceniem XXXVI dotyczącym oceny wpływu materiałów i obiektów mających kontakt ze 
środkami spożywczymi na zdrowie w ramach kodeksu środków spożywczych i pasz, 34. memorandum, 
Bundesgesundheitsblatt 10, 14 (1967), w tym 220. memorandum, Bundesgesundheitsblatt 59, 1365-1368 
(2016), z dnia 1 lipca 2016 r.), 

a także z 

Hinweise zur Beurteilung von Hygienepapieren, Bundesgesundheitsblatt 39, 123 (1996), Stand vom März 
2009, 

(wytycznymi dotyczącymi oceny papieru higienicznego, Bundesgesundheitsblatt 39, 123 (1996), z marca 
2009 r.). 

W związku z powyższym niebieska bibułka tissue, w oparciu o przesłane próbki, została uznana za bezpieczną 
w użyciu do wytwarzania odpornego na wilgoć papieru higienicznego, jak ręczniki papierowe i ściereczki. 
Produkty końcowe wytworzone przy użyciu wspomnianej bibułki tissue mogą mieć bezpośredni kontakt ze 
środkami spożywczymi, a także z ludzką skórą i błonami śluzowymi przez krótki okres.  
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Świadectwo zgodności jest ważne przez 2 lata i składa się z 4 stron. 

Decyzja dotycząca świadectwa 

 

 

 
Uznany ekspert w zakresie badań 
krzyżowych materiałów opakowaniowych 
wykonanych z papieru, tektury, tworzyw 
sztucznych, szkła, blachy ocynowanej i 
innych opakowań metalowych pod kątem 
ich bezpieczeństwa zgodnie z prawem 
żywnościowym 

 
 

(Höfert) 
Urzędowo kwalifikowany 
i upoważniony chemik 

żywności 

 

Tłumaczenie powyższych pieczątek znajduje się na stronie 4. 
La traduction des estampilles est donnee en page 4.
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Dr Ralph Derra 

Upoważniony specjalista ds. analizy materiałów 
opakowań, atestowany przez Izbę Przemysłowo-
Handlową w Aschaffenburgu. 

Expert autorise pour I’analyse des matériaux 
d’emballage, assermenté par la Chambre 
d’Industrie et de Commerce d’Aschaffenburg. 

 

Dr Ralph Derra 

Upoważniony specjalista ds. analizy gleby 
i powietrza, atestowany przez Izbę Przemysłowo-
Handlową w Aschaffenburgu. 

Expert autorise pour I’analyse du sol et de I’air, 
assermente par la Chambre d’Industrie et de 
Commerce d’Aschaffenburg. 

Uznany ekspert w zakresie badań 
krzyżowych materiałów opakowaniowych 
wykonanych z papieru, tektury, tworzyw 
sztucznych, szkła, blachy ocynowanej i 
innych opakowań metalowych pod kątem 
ich bezpieczeństwa zgodnie z prawem 
żywnościowym 

Zarejestrowany urzędowo specjalista ds. analizy 
próbek porównawczych materiałów opakowań, 
takich jak papier, kartony, tworzywa sztuczne, 
szkło, puszki i inne metalowe materiały opakowań, 
pod kątem ich stosowania w przypadku środków 
spożywczych. 

Expert public pour l’étude du contrôle des contre-
échantillons d’emballages de papier, cartons, 
plastiques, verre, fer-blanc et d’autres emballages 
metalliques concernant leur conformité alimentaire. 

 
Die Rücklagen des untersuchten Materials werden bei der Gutachterstelle verwahrt. 
Dieses Dokument ist eine Übersetzung einer deutschen Originalversion. In Streitfällen ist das Original- 
dokument die rechtlich bindende Version. 
Próbka badanego materiału jest przechowywana w biurze specjalisty. 
Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnego dokumentu w języku niemieckim. W przypadku 
jakichkolwiek sporów obowiązuje wersja oryginalna dokumentu. 


