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nowoczesne technologie pakowania 
 

1. Nazwa i wersja deklaracji:  Deklaracja zgodności 1/04/2017 

2. Nazwa oraz adres podmiotu 
działającego na rynku, który wystawia 
deklarację zgodności: 

Manuli Ekobal Sp. z o.o. 

Ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie 

3. Nazwa i adres podmiotu działającego 
na rynku, który wytwarza lub przywozi 
materiały lub wyroby z tworzyw 
sztucznych albo produkty pochodzące 
z pośrednich etapów ich wytwarzania 
lub substancje przeznaczone do 
wytwarzania tych materiałów i 
wyrobów; 

. Manuli Ekobal SP. z o.o

 

Ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie 

4. Dane identyfikujące materiały, wyroby, 
produkty pochodzące z pośrednich 
etapów ich wytwarzania lub substancje 
przeznaczone do wytwarzania tych 
materiałów i wyrobów; 

Folia poliolefinowa; grubość 13-25 mic;  

  

 

5. Data deklaracji : 4.04.2017 

6. Potwierdzenie, że materiały lub wyroby 
z tworzyw sztucznych, produkty 
pochodzące z pośrednich etapów ich 
wytwarzania lub substancje spełniają 
odpowiednie wymogi określone w 
niniejszym rozporządzeniu i w 
rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004; 

Niniejszym potwierdzamy, że wymienione w pkt. 4 wyroby  spełniają 
odpowiednie wymogi określone w  

 

Rozporządzeniu nr 1935/2004/WE w sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością 

7. Odpowiednie informacje dotyczące 
wykorzystywanych substancji lub 
produktów ich rozpadu, dla których w 
załączniku I i II niniejszego 
rozporządzenia określone zostały 
ograniczenia lub wymagania, aby 
umożliwić podmiotom działającym na 
rynku na dalszych etapach obrotu 
zapewnienie zgodności z tymi 
ograniczeniami 

Substancje użyte do produkcji: polipropylen (ok 70%), polietylen-LLDPE 
(ok 30%) 

8. Odpowiednie informacje dotyczące 
substancji podlegających 
ograniczeniom w żywności, uzyskane z 
danych doświadczalnych lub w drodze 
teoretycznych obliczeń dotyczących 
poziomu ich migracji specyficznej oraz 
– w odpowiednich przypadkach –
kryteria czystości zgodnie z 
dyrektywami 2008/60/WE, 95/45/WE i 
2008/84/WE w celu umożliwienia 
użytkownikowi tych materiałów i 
wyrobów zgodności z odpowiednimi 
przepisami UE lub – w razie ich braku  
przepisami krajowymi mającymi 
zastosowanie do żywności 

 

Sprawozdanie z Badań LZ-LFZ.UZ/8/2017 –wykonane w Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Dział Laboratoryjny 

-migracja globalna; 

 

Sprawozdanie z Badań nr 11/2017 –Mennica Metale Szlachetne 

-zawartość metali ciężkich; 

 

 



 
 

str. 2 / 2 

 2

9. Wymagania dotyczące wykorzystania 
materiału lub wyrobu, takie jak: 
(i) rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką 
ma mieć kontakt dany materiał lub 
wyrób; 

10. (ii) czas i temperatura obróbki i 
przechowywania w kontakcie z 
żywnością; 

11. (iii) stosunek powierzchni kontaktu z 
żywnością do objętości, stosowany do 
stwierdzenia zgodności materiału lub 
wyrobu; 

Wspomniane wyniki testów pozwalają zadeklarować jak następuje: 

Folia nadaje się do pakowania produktów spożywczych każdego rodzaju 
(pieczywo zwykłe i cukiernicze, mięso i jego przetwory, wędliny, 
garmażerka, drób, ryby, sery, czekolada i jej wyroby, kawa, herbata, 
owoce, warzywa, grzyby) 

Czas kontaktu z żywnością – zgodny z czasem przydatności do spożycia 
produktu spożywczego; 

Folia musi być przechowywana w warunkach suchych, chłodnych; nie 
powinna być wystawiana na bezpośrednie działanie promieni słonecznych; 

Przy zachowaniu powyższych zasad stosowania folie poliolefinowe 
wprowadzane do obrotu i użytkowane w normalnych lub możliwych do 
przewidzenia warunkach: 

nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, 

nie powodują niemożliwych do przyjęcia zmiany w składzie żywności, 

nie wpływają na cechy organoleptyczne żywności. 

Ograniczenia stosowania: piekarniki tradycyjne, grille  

12. Jeżeli w wielowarstwowym  materiale 
lub wyrobie zastosowana jest bariera 
funkcjonalna – potwierdzenie, że 
materiał lub wyrób jest zgodny z 
wymogami art. 13 ust. 2, 3 i 4 lub art. 
14 ust. 2 i 3 niniejszego 
rozporządzenia; 

Nie dotyczy. 

 

13. Termin ważności deklaracji Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 
„Deklarację odnawia się, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania 
zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą zmiany poziomu migracji 
z materiałów lub wyrobów lub jeżeli udostępnione zostają nowe dane 
naukowe”. 

Manuli Ekobal  Sp. z o.o. zobowiązuje się do niezwłocznego wydania 
nowej wersji niniejszej deklaracji jeśli tylko takie fakty będą mieć miejsce. 

14. Osoba odpowiedzialna za wystawienie 
deklaracja: 

Magdalena Dudlej 

15. Dane kontaktowe: mdudlej@manuliekobal.pl; kom.: +48 609 731 780 

tel.:     +48 71 346 79 27 

16. Forma ważność deklaracji: Dokument ważny w formie elektronicznej (format PDF). Nie wymaga 
podpisu.  

 

 


