
 

Toleranties:  
dikte en gewicht +/- 8 %  
afmetingen +/- 1,5 mm  

 
((0) Of gelijkwaardig 
(1) Smeermiddel goedgekeurd voor contact met 
voedingsmiddelen, de gebruikte hoeveelheid 
hangt af van de vorm en de complexiteit van het 
bakje. 
(2) Rechthoekig model  
(3) Rond model  
 
 (9) Geproduceerd in België door Aluvin 
(10) Geproduceerd in Europa voor Aluvin 

 

RAADPLEEG VOOR GEDETAILLEERDE INFORMATIE onze: “Verklaring van overeenstemming (R) PET-DEKSELS" _ www.aluvin.be  
 
Gemaakt van materialen die voldoen aan: 
* Verordening 1935/2004/EG inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen en Verordening 2023/2006/EG inzake 

goede fabricagepraktijken. 
* Verordening 10/2011/EG betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen.  
* Verordening 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval. Wat de gehalten aan zware metalen betreft, worden de bepalingen van Richtlijn 94/62/EG 

(met inbegrip van de wijzigingsrichtlijnen 2004/12/EG en 2005/20/EG) in acht genomen. 
* De PET-deksels komen overeen met de huidige versie van Richtlijn (EG) nr. 1907/2006. Er wordt verzekerd dat er geen zeer zorgwekkende materialen 

opgenomen zijn als onderdeel van de versie van Richtlijn (EG) nr. 1907/2006. Gebaseerd op de geldige "Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen" (SVHC-
lijst). 

* Het product is vrij van GGO’s, allergenen, nanodeeltjes en bisfenol A en is niet van dierlijke oorsprong. 
* België: Koninklijk Besluit van 12 juni 2017 tot aanpassing van het Koninklijk Besluit van 11 mei 1992 betreffende FCM. 
* Nederland: “Warenwetregeling verpakking en gebruiksartikelen", 328583-117560-VGP. 
 
Correcte vervoers-, opslag- en gebruiksomstandigheden: 
 
* Langdurige opslag bij 5-40 °C een zo droog mogelijke atmosfeer. Vermijd vochtigheid (vocht, condensvorming...) 
* OPGELET: Niet bedoeld/geschikt voor gebruik in microgolfoven/oven - verwijder het deksel van het bakje alvorens het in de oven/microgolfoven te 

verwarmen 
* Geschikt voor opslag in koeling: min -20 °C. Temperatuurbereik bij algemeen gebruik: -20 °C tot +40 °C (max. 15 minuten) 
* Temperatuur van weekwordingr: 70 °C 

Versie 10 
Aanmaakdatum:   18 april 2021 
Vervaldatum:        17 april 2024 
of bij de volgende versie - zie: 
www.aluvin.be 
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Welvaartstraat 14–B2200 HERENTALS

EAN-code zak 5410797730960
EAN-code doos/Technifil 5410797730755
EAN-code pallet

TECHNISCHE FICHE
Volume 0
Top  buiten 270x168 mm
Top  binnen 0 mm
Basis 270x168 mm
Nuttige hoogte 24 mm
Totale hoogte 24 mm
Nettogewicht 15,50 g
Model LP (2)
Dikte 210 µ
Legering (*0) RPET (0)
Smering 0
Gaten NO
Diameter
Kleuren binnen/
buiten
Gerolde rand 0
Temperatuur -20°C-40°C

# Stuks per doos: 300
      # Stuks per zak 50
      # Zakken per doos 6
# Dozen per pallet 16
      # Dozen per laag 4
      # Lagen per pallet 4
# Stuks per pallet 4800
Afmetingen doos L.D.H 550x350x535mm
Tarra doos (kg) 1,10
Netto doos (kg) 4,65
Bruto doos (kg) 5,75
Bruto pallet (kg) 122,00
Pallethoogte (meter)
Land van productie (10)

LP-WC1200-6X50


