
Quadrant EPP – Producent Partner van de Groep PLASTISERVICE voor de 
aanlevering van Ertalon, Ertacetal, Ertalyte, Ertalyte TX, TlVAR 1000, PE 500, 
Ketron 1000 PEEK, … halfmaterialen in technische kunststof – introduceerde
recent, als eerste producent wereldwijd, een volledig gamma van « Food 
Grade » plastics, conform de nieuwe bindende EU wetgeving 1935/2004 EC.

De kader-regulering 1935/2004 EC is gebaseerd op de initiële Directieve
2002/72 EC voor Food Contact materials en werd uiteindelijk gefinaliseerd
door de nieuwe Regulatie 10/2011 EC, de zogenaamde PIM, met verplichting
om een Declaration of Comformity (DOC, conformiteitsverklaring) te voorzien. 

Plastiservice levert en bewerkt deze Food Grade (« FG ») materialen, 
geproduceerd overeenkomstig de vereisten van de GMP-wetgeving voor
materialen en artikelen met Food Contact bestemming, inclusief de garantie 
van volledige traceerbaarheid.

Migratietesten werden hiervoor uitgevoerd op de halffabrikaten volgens
Directieven 82/711/EC and 85/572/EC ( amendementen van Directieve 
2002/72/EC), om te kunnen verzekeren dat noch de algemene noch de 
specifieke wettelijke migratie-limieten overschreden zijn wanneer de 
materialen gebruikt worden zoals gespecifieerd op de DOC ( die vermeldt : 
type voeding – of respektievelijke simulant -, tijdsduur contact & temperatuur 
aangewend tijdens de testen, plus de ratio van Food Contact oppervlakte ten 
opzichte van volume – S/V – gebruikt om de geschiktheid van de materialen te 
bepalen).

Is uw bedrijf actief in de Agro-Voedingsindustrie ? Wenst u meer te weten over 
deze nieuwe « Food Grade » technische kunststoffen ? Neem dan contact op 
met de Groep PLASTISERVICE om samen de mogelijke aanlevering van 
staven, platen of naar plan bewerkte onderdelen verder te bekijken.
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Neem contact op met onze 
vestiging in uw buurt :

Voor meer informatie : 
plasti.ch@plastiservice.com


