Декларация Рециклиран материал
Производител – Пластхим-Т АД
Седалище:
гр. Тервел, 9450, ул. „Хан Аспарух“№ 97
Производствена база:
гр. Аксаково, 9154, ул. „Добруджа“ № 21;
гр. Девня, 9160, Южна индустриална зона
тел.: +359 (0) 52 765 811, факс :+359 (0) 52 699 985
Производител на БОПП фолиа за опаковка на храни типове: FXC, FXCAF, FXCB,
FXS, FXCL, FXCLS, FXCM, FXCMB, FXCHM, FXPM, FXPMB, FXCFM, FXCFMB,
FXCHFM, FXPFM, FXCPFMB, FXCMT, FXP, FXA, FXPA, FXPF, FXPU, FXPL, FXPLA,
FXPLF, FXCW, FXCWLS, FXCP, FXCWP, FXCWPLS, FXWPUS, FXPWP, FXWL.
Производител на КПП фолиа за опаковка на храни типове: PLC, PLCB, PLCBZ,
PLCDF, PLCLS, PLCM, PLCMLS.
Декларираме, че всички типове БОПП и КПП фолиа, произвеждани от „Пластхим – Т“
АД са в съответствие с изискванията на Регламент (EC) № 2023/2006 от 22.12.2006 изменен с
Регламент (EC) No 282/2008 от 27. 03. 2008 и Регламент (EC) No 2015/1906 от 22. 10. 2015.
„Пластхим – Т“ АД работи в съответствие с правилата на Добрата производствена
практика (GMP).
В производството на нашите БОПП и КПП фолиа използваме до 10% само производствен
отпадък – наш собствен рециклиран материал, генериран от нашето производство, рециклиран
на територията на същата производствена площадка.

15 юни 2020

ПЛАСТХИМ – Т АД

Този документ е валиден от датата на издаване до 31.12.2020
Тази декларация е изготвена и издадена на база информацията, получена от нашите
доставчици на материали, приложимото към момента национално и европейско
законодателство и регулации и е валидна към датата на последната актуализация.
Пластхим – Т АД не поема никакви други гаранции, извън тук декларираните
обстоятелства. Нищо от тук описаното не представлява гаранция за продаваемост или
пригодност на продуктите за конкретни цели.
Отговорност на клиента е, да проверява и тества нашите продукти за да се увери, че те са
подходящи за конкретното приложение. Клиентът е отговорен за правилното, безопасното
и законно използване, съхранение, обработка и преработка на нашите продукти.
Тази декларация се отнася само за състава на произведените от нас БОПП фолиа и не
гарантира съответствието на крайните продукти, изработени чрез последваща
преработка на нашите БОПП фолиа, независимо със или без добавяне на допълнителни
суровини и материали.

