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Badanie materiałów opakowaniowych 
do kontaktu z żywnością 

Materiały opakowaniowe do żywności wpływają na sprzedaż 
produktów – projekt opakowania ma znaczenie większe niż 
kiedykolwiek. Opakowanie powinno być zauważalne i być 
nośnikiem informacji dla konsumenta. Ponadto opakowanie 
musi być funkcjonalne, posiadać odpowiedni kształt, 
zapewniać ochronę i specjalny system zamykania.

Nie wystarczy jednak, by opakowanie było 
funkcjonalne i rzucające się w oczy. Gene-
ralnie materiały do pakowania żywności nie 
mogą powodować niedopuszczalnych zmian 
w składzie produktu, ani też nie mogą uwal-
niać substancji w ilościach, które są niebez-
pieczne dla zdrowia konsumentów. Szczegól-
nie tworzywa sztuczne muszą spełniać rygo-
rystyczne wymagania formalne. Wymagania 
dotyczące dokumentacji oraz niezbędnych 
badań są ściśle ustalone. Istnieją trzy główne 
obszary, które należy dokumentować.

1. Zgodnie z rozporządzeniem UE 10/2011/
WE, z późniejszymi zmianami, do użytku 
dopuszczone są tylko zatwierdzone 
monomery i inne substancje wymienione 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wymogiem jest posiadanie dokumentacji 
zaświadczającej, że przepisy dotyczące 
globalnej migracji zostały spełnione. Bada-
nia muszą być przeprowadzone zgodnie z 
zamierzonym wykorzystaniem opakowań. 
Oznacza to zastosowanie odpowiedniego 
płynu modelowego imitującego żywność, 
czasu i temperatury równoważnych z 
warunkami wykorzystania opakowania. 
Wielkość migracji globalnej jest miarą 
całkowitej ilości substancji, które migrują 
z tworzyw sztucznych do płynu modelo-
wego. Nie dostarcza natomiast informacji 

na temat rodzaju substancji migrujących 
do żywności.

3. Pewne substancje są dozwolone w two-
rzywach przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością; jednakże istnieją limity migracji 
tych substancji do żywności – jest to tak 
zwana wartość SML, „limit migracji specy-
ficznej”. W przypadku obecności w skła-
dzie opakowania substancji o określonej 
wartości SML (Dyrektywa, Dodatek 2 i 3) 
należy wykonać oznaczenia migracji spe-
cyficznej dla poszczególnych substancji, 
aby upewnić się, że ich stężenie w pro-
dukcie nie przekracza wartości progowej. 

 W niektórych przypadkach badanie to 
może być pominięte z uwagi na wystar-
czająco niskie wartości w badaniu  migracji 
globalnej,  lub jako wynik ostrożnego 
oszacowania lub wyliczenia specyficznej 
migracji. W tym obszarze prawodawstwo 
jest dość rozbudowane i skomplikowane. 

 Eurofins oferuje niezbędne doradztwo 
dotyczące konkretnych produktów. W ten 
sposób zapewnia wiedzę, niezbędną do 
spełnienia wymogów formalnych oraz 
oczekiwań klientów. Eurofins oferuje 
również badania niezbędne do potwier-
dzenia spełnienia wymogów w zakresie 
dokumentacji.
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Eurofins
Obecnie laboratorium Eurofins 
Product Testing  w Dani zatrud-
nia ponad 70 pracowników 
– Doświadczonych i kompeten-
tnych chemików, inżynierów, 
ekotoksykologów, mikrobiologów 
i techników. Posiadamy najnowo-
cześniejszą aparaturę laborato-
ryjną, profesjonalne wyposażenie 
do wykonywania pomiarów i 
pobierania próbek. Oferujemy 
także szeroki wybór metod oraz 
know-how na wysokim między-
narodowym poziomie – wzmoc-
nione przez przynależność do 
grupy Eurofins Scientific, glo-
balnej organizacji zatrudniającej 
ponad 15 000 pracowników oraz 
posiadającej ponad 190 oddzia-
łów w 36 krajach. Wysoka jakość 
naszych usług nie jest przypad-
kiem. Jesteśmy przekonani, że 
dostarczane przez nas wyniki i 
opinie stanowią często podstawę 
decyzji strategicznych. Dlatego 
dążymy do zapewnienia wiary-
godnej jakości i staramy się dzia-

łać tak, by spełniać oczekiwania i 
potrzeby naszych klientów. Euro-
fins działa zgodnie z normami 
krajowymi i międzynarodowymi. 
Jesteśmy jednostką akredyto-
waną przez DANAK (Danish 
Accreditation body), zgodnie z 
normą ISO 17025 oraz stosu-
jemy się do wytycznych cGMP. 
Dodatkowo postępujemy zgodnie 
z regulacjami ustalonymi przez 
Ministerstwo Środowiska Danii, 
Duński Zarząd Produkcji Prze-
mysłowej i innymi podmiotami. 
Podobnie jak inne firmy, regu-
larnie przeprowadzamy audyty 
i kontrole, aby być pewnymi, że 
spełniamy wymagania wynika-
jące ze współpracy. Opracowu-
jemy i wdrażamy nowatorskie 
metody w oparciu o najnowsze 
standardy i wymagania stawiane 
nam nieustannie przez instytucje 
kontrolne i naszych klientów.

Dlaczego warto 
wybrać Eurofins jako 
partnera 
• Nasi pracownicy posiadają 

bogate doświadczenie prak-
tyczne i know-how na między-
narodowym poziomie 

• Gwarantujemy jakość, która 
spełnia oczekiwania i potrzeby 
klientów

• Zapewniamy kompleksowe 
rozwiązania, co jest istotne 
dla naszych klientów 

• Wszystkie kompetencje sku-
pione są w jednym Zespole 
– pomiary, analiza, ocena i  
doradztwo

• Eurofins pracuje zgodnie z 
normami krajowymi i między-
narodowymi

• Posiadamy nowoczesne labo-
ratoria i mamy do dyspozycji 
ponad 15 000 zatwierdzonych 
metod badawczych

• Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie we współpracy 
ze wszystkimi zainteresowa-
nymi stronami i na wszystkich 
poziomach łańcucha dostaw

• Jesteśmy elastycznym i wiary-
godnym partnerem o dużych 
możliwościach 

• Nie ma dla nas zadań ani zbyt 
łatwych, ani zbyt trudnych 

• Zapewniamy rozsądne ceny 

•  ... i gwarantujemy, że nasi 
klienci znajdą znacznie więcej 
powodów, by z nami współ-
pracować.
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