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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Margo Pack Przeworsk oświadcza, ze wyroby wyszczególnione w poniższym zestawieniu to 

asortyment-krążki pod torty, tacki, podkłady pod torty wykonane z gramatury 3200gr lub 1050gr 

karton złoto/białe -złoto/czarne 

wyprodukowany został przez włoską firmę STILCART SPA VIA LAURENTINA 27500KM 

00040 POMEZIA WŁOCHY 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i oświadczeniami dotyczącymi 
bezpośredniego kontaktu z żywnością. Na każdym kartonie znajduje się nazwa produktu, ilość  
w opakowaniu ,numer partii. 

1.OPIS MATERIAŁÓW I PRODUKTU 

Krążki złoto/czarne z ozdobnym brzegiem gramatura 3200gr pak po 50 sztuk 

w rozmiarach od 

18cm,20cm,22cm,24cm,26cm,28cm,30cm,32cm,34cm,36cm,38cm,40cm,45cm 

-Krążki złoto/białe  1200gr pakowane po 100 sztuk 

14cm,16cm,18cm,20cm,22cm,24cm,26cm,28cm,30cm,32cm,34cm,36cm,38cm,40cm 

-podkłady prostokątne pod torty gramatura 3200gr złoto/czarne z ozdobnym brzegiem 

30x40cm-pak po 30 sztuk 

36x46cm-pak po 25 sztuk 

39x49cm-pak po 20 sztuk 

40x60cm-pak po 15 sztuk 

35x35cm-pak po 33 sztuk 

25x35cm-pak po 50 sztuk 

20x30cm-pak po 65 sztuk 

46x54cm-pak po 17 sztuk 



44x66cm-pak po 13 sztuk 

-deserówki pod ciastko monoporzione karton gramatura 1200gr pak po 200 sztuk 

śr.8cm,10cm,12cm 

 

2.PRZEZNACZENIE PRODUKTU 

KRĄŻKI TACKI PODKŁADY POD TORTY 

przeznaczone są do ogólnego zastosowania ,jako produkt jednorazowego użytku ,w kontakcie z 
następującymi rodzajami żywności: zawartością tłuszczu, suchą, mokrą. Wyroby których dotyczy 
deklaracja można stosować w następujących warunkach temperaturowych od -7C do 
25C.Można stosować w zamrażaniu. Nie można stosować w kuchenkach mikrofalowych, piecach 
kondensacyjnych, piecach piekarniczych i cukierniczych temp.220Celsjusza 

*użytkownik opakowania jest odpowiedzialny za sprawdzenie przydatności opakowania dla 
konkretnego rodzaju żywności .Nie możemy brać odpowiedzialności  za zmiany w jakości 
żywności ,które mogą być wynikiem wzajemnego oddziaływania żywności i opakowania lub jego 
części. Produkt spełnia wymagania w deklaracjach i nie stanowi zagrożenia dla ludzkiego 
zdrowia pod warunkiem używania go zgodnie z przeznaczeniem. 

3.WYMAGANIA PRAWNE 

Niniejszym oświadczam, że wyroby ,których dotyczy deklaracja są zgodne z obowiązującymi 
przepisami dla produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz opakowań i spełniają 
następujące wymagania. 

-Rozporządzenie /WE/nr1935/2004Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.10.2004 w 
sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. oraz uchylający 
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 

-Rozporządzenie Komisji/WE nr 10/2011 z dnia 14.01.2011 w sprawie materiałów i wyrobów z 
tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

-2023/2006/EC opublikowana 22.12.2006 ustala zasady wprowadzenia dobrej praktyki 
produkcyjnej artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

-Dyrektywa 94/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.20.12.1994 w sprawie opakowań o 
odpadów opakowaniowych z późniejszymi zmianami w zakresie ołowiu, rtęci i chromu. 

Deklaracja jest ważna do momentu wystąpienia znaczących zmian w produktach 

w procesie produkcyjnym bądź w legislacyjnym. 


