DOC V5

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
VOOR MATERIALEN EN VOORWERPEN BESTEMD OM MET LEVENSMIDDELEN
IN CONTACT TE KOMEN

De fabrikant
Roltex NV
Industrielaan 27
9320 Erembodegem
België
Verklaart dat dit product* voldoet aan de volgende voorwaarden:
VERORDENING (EG) nr. 1935/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT
EN DE RAAD van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG
VERORDENING (EG) nr. 2023/2006 van de COMMISSIE van 22 december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en
voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
VERORDENING (EU) nr. 10/2011 van de COMMISSIE van 22 december 2006 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd
om met levensmiddelen in contact te komen

Erembodegem, België, 07-05-2018
Karl Huylebroeck
General Manager

* Earth tray, melamine dienbladen, polyester dienbladen & S-plank. Niet geldig voor producten met antislip.

DOC V5

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
AFWASSEN
Om de beste hygiëne te waarborgen, raden wij u aan nieuwe producten altijd 3 keer af te wassen alvorens ze voor het eerst te gebruiken. Bij afwassen
wordt altijd het risico gelopen dat ze beschadigd raken. Zelfs in het water
kunnen er krassen in het oppervlak komen als ze met kracht tegen mekaar
geschuurd worden. U vermijdt het best te veel producten tegelijkertijd in
het water te steken. Uw producten afwassen in een automatische vaatwasmachine is perfect veilig. Zodra het water weggelopen is, zou er onmiddellijk een spoelcyclus moeten starten om alle afwasmiddelresidu weg te
spoelen, omdat er anders een film blijft liggen als u ze zou laten drogen.
Thee- en koffievlekken kunnen verwijderd worden met zuiveringszout. ‘Potloodsporen’ veroorzaakt door minuscule metaaldeeltjes van bestek kunnen
verwijderd worden met zilverpoetsmiddel. Vermijd absoluut het gebruik van
schuurmiddelen en ruwe schuursponsjes.
BEWAREN
Alle producten zijn onderworpen aan slijtage door herhaaldelijk uitgehaald
en gestapeld te worden. We raden aan niet meer dan honderd stuks tegelijk te stapelen*, het ene boven het andere. Het bewaaroppervlak moet
perfect vlak zijn om kromtrekken te vermijden.
Om krassen op uw producten te voorkomen, moet u vermijden deze van
onder de stapel te schuiven – neem altijd het bovenste van de stapel door
het op te tillen. Indien dienbladen met lichtere en donkere polyester door
elkaar gebruikt worden, is het mogelijk dat er verkleuring optreed. Daarom
raden wij af deze door elkaar te gebruiken.

OM3

Product niet gebruiken wanneer gebroken

OM3 - Contact met verwarming tot 70 °C gedurende maximaal 2 uur
of tot 100 °C gedurende maximaal 15 minuten, niet gevolgd door
langdurige opslag bij kamertemperatuur of gekoeld

* Alle melamine dienbladen & Earth Trays moeten helemaal droog zijn voor ze gestapeld worden.

