
 

 

Declarație de Conformitate UE 
 
Produs: Strat de acoperire antiaderentă OptiShield® și DuraShield® pentru tăvi și echipamente de copt 
 
American Pan/DuraShield confirmă faptul că produsul menționat mai sus este în conformitate cu cerinţele aplicabile ale 
următoarelor reglementări şi standarde: 

• Cerințele privind compoziția și migrarea globală din Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 privind materialele și 
obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. 

• Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 privind buna practică de fabricație (BPF) a materialelor și a obiectelor destinate 
să vină în contact cu produsele alimentare. 

• Cerințele privind compoziția și migrarea globală din Măsura de implementare a materialelor plastice (PIM): 
Regulamentul Comisiei (UE) nr. 10/2011 privind materialele din plastic şi obiectele destinate să vină în contact cu 
produsele alimentare. 

• Cerințele privind compoziția și migrarea globală din Ordonanța Elvețiană 817.023.21. 
 
Când se utilizează conform prevederilor europene, rezultatele testului de migrare globală demonstrează că straturile de 
acoperire DuraShield nu depășesc limita europeană de 10 mg/dm2 când intră în contact cu produse alimentare grase și cu 
tipurile de alimente de proveniență acvatică la utilizarea repetată la temperatură ridicată.   
 
Pe baza rezultatelor de migrare globală, aceste produse sunt potrivite pentru utilizarea cu pâinea și cu produsele de 
panificație. 
 
Substanțele cu limite specifice de migrare sunt prezente în stratul de acoperire și pot face obiectul testării. Următoarele 
substanţe din stratul de acoperire sunt supuse la limitări SML:  
 
Substanță    CAS#    SML 
Tetrafluoroetilenă    000116-14-3   0,05 mg/kg 
Perfluoropropilvinileter   001623-05-8   0,05 mg/kg 
 
Indiferent de numărul de emisii eliberate de stratul de acoperire, acesta va rămâne conform deoarece migrarea 
constituenților nu este legată de uzura sau durata de viață a stratului de acoperire.  Dintr-un punct de vedere practic și 
operațional, se preconizează ca numărul maxim de emisii ale produsului din stratul de acoperire să fie 3.500.  În acest 
moment, stratul de acoperire trebuie îndepărtat și trebuie aplicat un strat nou de acoperire.  
 
Rapoartele de testare şi documentaţia justificativă sunt disponibile şi pot fi dezvăluite autorității competente, la cerere. 
 
Această declaraţie va rămâne valabilă cu excepția cazului în care cerinţele de reglementare se modifică sau informaţiile 
oferite mai sus sunt înlocuite. 
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