
CSOMAGOLÓANYAG SPECIFIKÁCIÓ i 

PACKAGING MATERIAL SPECIFICATION i 1. 

Csomagolóanyag neve 

Name of packaging material 

 

 Black Point Reál szalagfüles 

Gyártó 

Producer 

 

 BS Plastic Trade Kft. 6230 Soltvadkert Szenthá-

romság u. 100. 

Forgalmazó 

Supplier 

 

 BS Plastic Trade Kft. 6230 Soltvadkert Szenthá-

romság u. 100. 

1. Számla sorszáma: 

2. Szállítólevél sorszáma: 
1-VSZ-002452/2017 

3. Csomagolóanyag megnevezése, leírása 

Name and description of material 

 

Black Point Reál szalagfüles 

4. Csomagolóanyag gyártásához használt anyagok 

megnevezése ii 

Denumirea materialelor folosite la fabricarea 

materialului de ambalareii 

 

 

(TVK) FB 243-55 

(TVK) FS 383 

(A. Schulmann) Fehér mesterkeverék  

BOPP 

FLINT GROUP 

FG 23 U 

5. Létesítmény engedélyszáma  

Licence number of the establishement  

 

02 1737 

Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatóság 

6. Csomagolóanyag műszaki-technikai adatai (vas-

tagság, szélesség, hosszúság, szakítószilárdság, 

nyújthatóság, stb). 

Tehnical data of  packaging material (thickness, 

width, length, strength, extensibility, etc.). 

 

  

Szélesség: 440 mm 

Hossz: 490 mm 

Alsó redő: 40 mm 

Felső visszahajtás: 60 mm 

Vastagság: 0,046 mm 

Szakítószilárdság: (H/K) ISO 527   50/40 MPa 

 

7. Felhasználási javaslat/anyag esetleges felhaszná-

lási korlátozása 

Usage and application instructions/ restrictions of 

use the packaging material, if any 

 

 Élelmiszerek elsődleges csomagolására. Nincs 

élelmiszer típusra vonatkozó felhasználás korlá-

tozása. 

8. Minőség megőrzési idő, ha értelmezhető 

Shelf-life, expiry period, if applicable 

 

 6 hónap 



CSOMAGOLÓANYAG SPECIFIKÁCIÓ i 

PACKAGING MATERIAL SPECIFICATION i 2. 

9. Minőség megőrzési idő felbontás után, lásd 8. pont 

Expiry date after opening the packed product, see 

point 8 

 

 Kibontást követően, helyes tárolási feltételek kö-

zött nincs korlátozás felhasználhatóságára vonat-

kozóan. 

10. Csomagolás, kiszerelés 

Packing, packaging 

 

 Natúr PE csomagoló anyag 

11. Tárolási, illetve szállítási feltételek 

Storing and delivery terms and instructions 

 

 
 Száraz sötét (fénytől védett) helyen, -20 és +30 
celsius fok között. A fóliát felhasználás előtt 
24-48 óráig a felhasználás helyén kell tárolni, 
hogy átvegye a terem hőmérsékletét. 

 

12. Csomagolóanyag nyomon követése (milyen azo-

nosító alapján követhető nyomon a termék) 

Product traceability (what is the base of 

traceabilty: batch number, best before date etc)) 

 A csomagoló anyagot a gyártási dátum alapján 

követjük nyomon. 

13. Csomagolóanyag gyártásában alkalmazott veszé-

lyes anyag, vagy a termékben szándékosan beépí-

tett korlátozott vegyi anyag  iii 

Dangerous susbstances used in manufacturing of 

the product, or any restricted chemical agent 

intentionally incorporated  into the productiii 

 

  

A csomagolóanyag gyártásban nem alkalmazunk 

veszélyes vagy korlátozott vegyi anyagot. 

During production of above mentioned product 

we do not use any SML specified monomers and 

do 

not use any SML specified additives according to 

EU-Directive 10/2011/EC Annex I. 

EU-Directive 10/2011/EC does not specify 

residual quantity (QM) limitations on the 

individual components of this resin. 

 

Dual Use Additives: The information provided 

concerning additives which are also food 

additives and flavouring is based on our current 

knowledge. 

Silicon-dioxide (CAS No.: 014808-60-7) as E 

551 used max. 1000 ppM. 

 

 

During production of above mentioned product 

we use 1-hexene comonomer with SML=3 mg/kg 

and use antioxidant additive with SML = 18 

mg/kg (CAS No.: 119345-01-6) according to EU-

Directive 10/2011/EC Annex I.   

 

CAS No.000557-0501 is used for production 

with restricted Zinc (Zn) migration limit max. 5 

mg/kg acc.to 10/2011/EC Annex II and it 

amendment 1416/2016/EC. 

EU-Directive 10/2011/EC does not specify 

residual quantity (QM) limitations on the 

individual components of this resin. 

 



CSOMAGOLÓANYAG SPECIFIKÁCIÓ i 

PACKAGING MATERIAL SPECIFICATION i 3. 

14. Gyártó megnevezése (amennyiben nem azonos a 

forgalmazóval) és címe 

Name and address of the producer (if different 

from distributor) 

 

 BS Plastic Trade Kft. 6230 Soltvadkert Szenthá-

romság u. 100. 

15. Anyag előállítási helye (ország) 

Country of origin of the product 

 

 Magyarország 

16. Anyag vámtarifa száma 

Customs number of the product 

 

 3923 

17. Összmigráció eredmények és a vizsgálatra felhasz-

nált  modellanyag megadása  (amelyből kiderül, 

hogy milyen élelmiszer típus csomagolására alkal-

mazható termékkel érintkező csomagolóanyag-

ként- pl. gyorsfagyasztott). Results of overall 

migration specifying the used food simulant and 

description of food that could come into contact 

with the material (ex. frozen).  

E2016-ETBI-017308. 

18. Elsődleges csomagolóanyag megfelelőségére vo-

natkozó nyilatkozat (az élelmiszerrel közvetlenül 

érintkező anyag esetében)iv 

Declaration of compliance for packaging material 

(in case of  material in direct contact with food) iv 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004 EK rendelete 

(2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintke-

zésbe kerülő anyagokról és tárgyakról 

10/2011/EK rendelet Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érint-

kezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról 

A termék gyártási körülményei megfelelnek a Bizottság 

2023/2006/EK rendelete (2006. december 22.) az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokra és tárgyakra vo-

natkozó helyes gyártási gyakorlatról előírásainak 

A termék mikrobiológiai tisztasága megfelel a 4/1998. (XI. 11.) 

EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai 

szennyeződések megengedhető mértékéről előírásainak. 

 

 

 

 

 

 __________________________  

Aláírás / Signature  

Dátum / Date: 2017. 09. 05. 

Pecsét / Stamp 
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PACKAGING MATERIAL SPECIFICATION i 4. 

i. Amennyiben egy adott kérdés nem értelmezhető kérjük a "na" (nem alkalmazható) meg-jegyzést 

beírni a táblázatba.   

If a question can not be answered please write "na" (not applicable) in the table. 

 

ii. A termék gyártásához használt anyagok felsorolása: pl. natúr PE, mesterkeverék stb. 

Materials used in the manufacturing of the product: ex. PE, masterbatch etc. 

 

iii. A 10/2011 EU rendelet és/vagy Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK Rendelete. 

Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council to 10/2011 

regulation (restrictions). 

 

iv. Az Európai Parlament és a Tanács 1935/04/EK Rendelete   

10/2011 EU rendelet IV. Melléklete szerint kiállítva. 

 

Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council  

Framed according to Annex IV of Regulation 10/2011. 

 


