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Cerneluri protectoare pentru aplicaţii în ambalajele produselor alimentare

Compania Sun Chemical Screen (incluzând Coates Screen & Sun Chemical Gibbon Screen) nu
recomandă ca vreun substrat care a fost imprimat cu cernelurile proprii să vină în contact direct
prelungit cu alimentele. Ar fi necesare teste riguroase a tuturor componenţilor de materie primă pentru
a asigura compatibilitatea cu standardul de calitate pentru alimente necesar pentru imprimarea făcută
direct pe aliment.

Siguranţa materialelor şi articolelor în contact cu alimentele este administrată de Reglementarea
Europeană Cadru 1935/2004/EC. Această reglementare stabileşte ca materialele şi articolele să fie
fabricate în conformitate cu buna practică de fabricaţie astfel ca, în condiţii normale sau previzibile de
utilizare, să nu îşi transfere componenţii în alimente în cantităţi care ar putea:
a) Pune în pericol sănătatea umană
b) Determina o schimbare inacceptabilă în compoziţia alimentului
c) Determina o deteriorare a proprietăţilor organoleptice ale acestora

În timp ce unele cerneluri ale Sun Chemical Screen sunt potrivite pentru imprimarea pe stratul
exterior al ambalajului alimentului (ex., recipientele de sticlă) unde stratul de cerneală nu este în
contact cu conţinutul alimentului, majoritatea cernelurilor protectoare de imprimare sunt utilizate pe
suprafaţa exterioară a substratelor de ambalare secundare. Aceste cerneluri pot fi utilizate doar
unde:
a) Substratele sunt impermeabile la trecerea cernelei în orice cantităţi acceptabile

b) Unde nu există sau este neglijabilă posibilitatea să se întindă cernelurile sau să ajungă de la
suprafeţele imprimate sau vopsite care nu sunt în contact cu alimentele la suprafeţele care sunt în
contact cu alimentele.

c) Proprietăţile organoleptice ale alimentelor – miros şi gust – nu trebuie să fie afectate

Sun Chemical Screen furnizează produse pentru aplicaţii de ambalare în funcţie de următoarele
criterii:
1 Cernelurile pentru ambalarea alimentelor (indirecte) sunt atent formulate în conformitate cu
CEPE “Lista de excludere pentru cerneluri de imprimare şi produse conexe”.
2 Toate locaţiile principale de fabricaţie ale Sun Chemical Screen European sunt calificate după
cerinţele ISO 9001 (Calitate) şi ISO14001 (de mediu) şi de aceea cernelurile sunt considerate a
fi fabricate la standardele Good Manufacturing Practice (Bunele practici de fabricaţie).
3 Sun Chemical întreţine un dialog cu Industria ambalajelor, Asociaţii comerciale şi Industria
alimentară pentru a furniza produse care contribuie la siguranţa ambalării alimentelor.

În final, cernelurile de imprimare reprezintă decât un constituent al ambalajelor alimentare imprimate
iar Sun Chemical Screen nu are nici o influenţă asupra producţiei corecte a produsului imprimat.
Imprimatorii şi Convertorii au responsabilitatea legală de a asigura că produsul finit este potrivit
scopului său ca ambalaj de produse alimentare.
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