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Odpowiedniość tuszu do stemplowania 8010 FP do stosowania na 
opakowaniach produktów spożywczych 

 
 
Farby zastosowane w tuszu do stemplowania 8010 FP cechuje mniejsza migracja i spełniają 
one przepisy europejskich wytycznych EG 1935/2004 Art., rezolucji europejskiej AP(89)1 , 
wytycznych dotyczących plastików 2011/10/EU przedmiotowego dalszymi załącznikami, 
europejskich wytycznych AP(2004), AP 9200) przedmiotowego AP 92005)2 oraz 
przedmiotowego niemieckiego prawa i wymogów dotyczących żywności, a także IX 
zalecenie federalnego urzędu ryzyka (BfR) z 01.01.2010 nazwanego „Farby do kolorowania 
plastiku i innych polimerów dla przedmiotowych wymagań” 
 
Żaden z rozpuszczalników nie jest toksyczny, zaś żywice i ich oligomery w tuszu do 
stemplowania 8010 FP mają również mniejszą migrację po wyschnięciu. W tym przypadku 
suchy tusz znajdujący się na opakowaniu nie powinien wywierać w przypadku kontaktu 
negatywnego wpływu na produkt żywnościowy, jeśli żywność będzie miała kontakt z 
wyschniętym tuszem na opakowaniu, jednak klient musi to sprawdzić również we własnym 
zakresie. Tusz do znakowania będzie wykonywany pod zmodernizowanymi wymogami i w 
oparciu o załącznik A pozytywnej praktyki laboratoryjnej (GMP) VO 2023/2006/EU. 
 
Wszystkie substancje zawarte w opisywanym tuszu do stemplowania znajdują się na liście 
EINECS, oraz że wszystkie substancje są przedterminowo zapisane w REACH i nie zawierają 
również substancji znajdujących się na liście ECHA SVHC, a deklaracje zawarte w karcie 
charakterystyki substancji niebezpiecznej oparte są na naszej codziennej praktyce i obecnej 
wiedzy. Zgodnie z najlepszą wiedzą, jaką posiadamy, oraz obecnym stanem techniki, 
opisywany tusz nie zawiera żadnych toksycznych substancji lub roztworów szkodliwych dla 
zdrowia. 
 
Substancje zawarte w produkcie są również wyszczególnione i scharakteryzowane zgodnie 
z zaleceniami europejskimi / GefStoffV, zatem tusz może być stosowany na opakowaniach 
produktów spożywczych. 
 
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie jest opatrzony odręcznym 
podpisem. 
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