
  
www.west.waw.pl 

 

Biuro Handlowe - Warszawa 
04-942 Warszawa, ul. Ochocza 2 

tel.022 612 61 26, fax 022 872 07 57 

e-mail:warszawa@west.waw.pl  

 

Zakład Produkcyjny – Warszawa                                                    Biuro Handlowe –Katowice 
04-942 Warszawa, ul. Ochocza 2                                                                                    40-833 Katowice, ul.Obroki 109 

tel.022 612 61 26, fax 022 872 07 57                                                                             tel/fax 032 207 12 88 
e-mail:warszawa@west.waw.pl                                                                                      e-mail:katowice@west.waw.pl  
 

West Sp. z o.o.  posiada wdrożony, udokumentowany i praktycznie realizowany system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015. Wszystkie sprzedawane produkty 
podlegają kontroli jakości wg norm PN-EN ISO 9001:2015. Pomimo dużego nacisku jaki kładzie firma West Sp. z o.o. na wysoką jakość swoich produktów, nie jest w stanie 

przewidzieć i kontrolować warunków w jakich nasze produkty są stosowane. West Sp. z o.o. gwarantuje, iż wyroby są produkowane według ściśle ustalonej procedury i 

specyfikacji firmy. Kupujący przyjmuje na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność za wyniki lub szkody powstałe w wyniku stosowania lub operowania produktami, albo za 
jego przydatność do dowolnego konkretnego zastosowania 

Siedziba i Biuro Handlowe - Poznań 
62-020 Swarzędz – Gortatowo, ul. Fabryczna 4 
tel./fax  061-817-25-25 ; 061- 817-33-16 

e-mail:poznan@west.waw.pl 

Biuro Handlowe - Gdynia 
82-035 Gdynia ul. Bolesława  Krzywoustego 6 

tel. 058-660-03-15 

e-mail:gdynia@west.waw.pl 

 

Sp. z o.o. 
 

ISO 9001:2015 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
 

      Koncentrat barwiący W9-140PS 
Koncentrat barwiący przeznaczony do barwienia artykułów z tworzywa sztucznego 

Da  Dane dostawcy 

Pełna nazwa firmy WEST Sp. z o.o. 

Adres firmy 62-020 Swarzędz – Gortatowo, ul. Fabryczna 4 

Numer telefon +48 22 612 61 26, 

Adres e-mail tech@west.waw.pl 

Przeznaczenie konsumenckie: 

Koncentrat barwiący W9-140PS przeznaczony jest do barwienia wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym artykułów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością.  

Potwierdzenie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi: 
 

Niniejszym potwierdza się, iż koncentrat barwiący  WW9-140PS może być wykorzystywany przy produkcji wyrobów i artykułów z tworzywa 

sztucznego przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Poświadcza się, iż deklarowany wyrób spełnia wymagania Rezolucji AP (89)1 dotyczącej stosowania barwników w materiałach i wyrobach 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością.  

Deklarowany produkt nie powinien wpływać na cechy organoleptyczne żywności oraz nie powinien powodować niepożądanych zmian w składzie 

produktów spożywczych.  

Poświadcza się zgodność wyrobu gotowego z „Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 10/2011 (wraz z późniejszymi zmianami) z dnia 14 stycznia 

2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością”. 
 

Potwierdzenie zgodności z normami substancji użytych do produkcji materiałów: 

 

Substancje dozwolone: 

Poświadcza się, iż materiały, z których produkowane są deklarowane wyroby gotowe wytwarzane są 

wyłącznie z monomerów, innych substancji początkowych oraz dodatków dozwolonych zgodnie 

 z Rozporządzeniem (WE) Nr 10/2011 (wraz z późniejszymi zmianami). 

Substancje niedozwolone - produkty 

pośrednie reakcji, pozostałości po 

reakcji, dodatki do reakcji (w tym 

katalizatory), zanieczyszczenia 

materiałów wejściowych – NIAS: 

Poświadcza się, iż wyrób gotowy nie zawiera w swym składzie monomerów, substancji 

początkowych oraz/lub dodatków wymienionych w Załączniku I, Załączniku II (1) i (2) 

Rozporządzenia (WE) Nr 10/2011 (NIAS). 

Poświadcza się, iż materiały z których produkowany jest koncentrat barwiący W9-140PS spełniają 

wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 i nie są wytwarzane z zastosowaniem susbtancji 

niedozwolonych (NIAS).  

Analiza ryzyka dla substancji niedozwolonych (NAIS) została przeprowadzona. 

Poświadcza się, iż substancje niedozwolone (NIAS) nie są klasyfikowane jako mutagenne, 

kancerogenne oraz nie wykazują szkodliwego wpływu na rozrodczość  zgodnie z pkt. 3.5, 3.6 oraz 

3.7 Załącznika I Rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008. 

Poświadcza się, iż niedozwolone substancje (NIAS) nie migrują  na poziomie przekraczającym  

10 µg/kg żywności. 

Pozostałe substancje: 

Potwierdza się, iż wyrób gotowy jest wolny od: 

• Środków  zmiękczających celowo użytych 

• PVC/PVdC 

• Bisfenolu A (BPA)  

• Ftalanów 

• Innych fenoli celowo użytych 

• Materiałów  pochodzących z recyklingu 

• BADGE, NODGE, NOGE 

• Alergenów 

• GMO 

• Olejów  mineralnych MOSH/MOAH. 

• PAH 
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Potwierdzenie zgodności z limitami migracji specyficznej substancji użytych do produkcji koncentratu 
barwiącego: 
Migracja specyficzna określona jest dla substancji ograniczonych regulacjami prawnymi: 

• Substancje wymienione w Załączniku I, Załączniku II (1) i (2) Rozporządzenia (WE) Nr 10/2011 (wraz z późniejszymi zmianami) 

• Substancje wymienione w Rozporządzaniu (WE) Nr 1895/2005 

• Niedozwolone substancje wykrywalne przy poziomie 0,01 mg/kg 

• Substancje użyte w lakierach, farbach, klejach, powłokach. 

Nr Nr CAS lub Ref.: Nazwa substancji: 
Wymaganie: 

Uwagi: wartość/ 
jednostka: 

typ: 

1 1333-86-4 Sadza 60 / mg/kg SML  
Informujemy, że pozostałe składniki wchodzące w skład koncentratu nie posiadają określonego limitu migracji specyficznej. 
 

Dodatki podwójnego zastosowania 
Koncentraty produkowane są z surowców, które mogą być traktowane jako dodatki podwójnego zastosowania podlegające ograniczeniom  
w żywności w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 10/2011. 
 
 
Nr 

Nr CAS lub Ref.: Nazwa substancji: Numer E/ FL: Uwagi: 

     

 
Dodatki dopuszczone również jako dodatki do żywności na mocy rozporządzenia Parlemantu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 lub jako 
środki aromatyzujące na mocy rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 nie migrują do żywności w ilościach mających skutek techniczny w  gotowej 
żywności oraz nie przekraczają ograniczeń przewidzianych w  rozporządzeniu (WE) nr  1333/2008 lub w  rozporządzeniu (WE) nr  1334/2008, 
w odniesieniu do której dopuszcza się ich stosowanie jako dodatków do żywności lub jako środków aromatyzujących. 
 

Metale ciężkie: 

Poświadcza się, iż zgodnie z „Dyrektywą 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań  

i odpadów opakowaniowych. Wartość całkowita masy metali ciężkich Hg, Cd, Pb i Cr(VI) mieści się poniżej wartości granicznej < 100 ppm. 

Potwierdzenie zgodności higienicznej wyrobu gotowego: 

Poświadcza się, iż produkowane koncentraty barwiące wolne są od zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych. 

Potwierdzenie zgodności dokumentu przez dostawcę: 
Producent potwierdza, iż specyfikacja aktualizowana jest, jeżeli w składzie lub procesie produkcji zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą 

zmiany poziomu migracji z materiałów lub wyrobów lub jeśli udostępnione zostają nowe dane naukowe zgodnie z „Rozporządzeniem Komisji (WE) 

nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością”. 

Uwagi 
Powyższe informacje oparte są na danych uzyskanych od producentów surowców i nie powinny być traktowane jako zobowiązujące gwarancje 
określonych wlaściwości czy specyfikacji. Producent wyrobu końcowego odpowiedzialny jest za przeprowadzenie badań dopuszczających wyrób 
końcowy do w/w zastosowań. Zwraca się uwagę, iż powyższe regulacje prawne odnoszą się do produktu finalnego (opakowania) i producent 
wyrobu końcowego zobowiązany jest do wykonania testów migracji specyficznej oraz globalnej oraz do określenia jego wpływu na cechy 
organoleptyczne produktu spożywczego. 
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