
Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁸⁾¹⁰⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Chrom, ołów, kadm, rtęć ¹⁾ PB-118/ICP/AAS wyd. II z dn. 
01.10.2013

Ołów - - mg/kg <2,5 - -
Kadm - - mg/kg <0,5 - -
Rtęć - - mg/kg <0,1 - -
Suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i 
chromu (VI) - - mg/kg - ≤100 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg 0,008 ≤0,04 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg 0,005 ≤0,04 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg <0,0050 ≤0,04 zgodny

¹⁾ Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami, 
w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu(VI).

²⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

³⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością, które stanowi szczególny środek w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

⁴⁾ Zakres pomiarowy objęty akredytacją: (0,5 - 60,0) mg/dm².

⁵⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁶⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁷⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

⁸⁾ Do oceny przyjęto umowny stosunek powierzchni do objętości wynoszący 6 dm² na 1 kg żywności.

⁹⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹⁰⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹¹⁾ Podane kryterium odnosi się nie tylko do badanego związku/związków. W nawiasie, obok kryterium, podano numer ograniczenia dla całej grupy. Do oceny 
zgodności nie uwzględniono migracji pozostałych związków wchodzących w skład grupy.

Zleceniodawca
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWE JUREX SP. Z O.O.
UL. KRZYWA GÓRA 3 
87-800 WŁOCŁAWEK
Data przyjęcia próbki: 2015-04-22
Data zakończenia badań: 2015-05-17
Data utworzenia sprawozdania: 2015-05-17

Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Trójwarstwowa folia PET A/B/A kolor transparent
Data produkcji: 20-04-2015
Data przydatności: 20-04-2016

Zlecenie z dnia 2015-04-16
Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

Rodzaj badania Metoda Płyn 
modelowy

Warunki 
kontaktu

Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Chrom (VI) ¹⁾ PB-269 wyd. I z dn. 
02.06.2014 - - mg/kg <5,0 - -

* Migracja globalna ²⁾³⁾⁴⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005 10% etanol 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,0; 0,1; 0,0) ≤ 10 zgodny

* Migracja globalna ³⁾⁴⁾⁵⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-14:2005 95% etanol 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,4; 0,2; 0,3) ≤ 10 zgodny

* Migracja globalna ³⁾⁴⁾⁶⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

3% kwas 
octowy 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,3; 0,2; 0,2) ≤ 10 zgodny

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego 10% etanol 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-14:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego 95% etanol 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁷⁾⁸⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁸⁾⁹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 91538/15/GDY

Autoryzował: Agnieszka Kibitlewska, Kierownik Pracowni Badań Produktów Nieżywnościowych
Alina Marcinkowska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii
Magdalena  Cheba, Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Gazowej
Marta Różycka, Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdził: Rafał Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. 
Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 1 / 3 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



¹⁾ Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami, 
w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu(VI).²⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

³⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością, które stanowi szczególny środek w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

⁴⁾ Zakres pomiarowy objęty akredytacją: (0,5 - 60,0) mg/dm².

⁵⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁶⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁷⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

⁸⁾ Do oceny przyjęto umowny stosunek powierzchni do objętości wynoszący 6 dm² na 1 kg żywności.

⁹⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹⁰⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹¹⁾ Podane kryterium odnosi się nie tylko do badanego związku/związków. W nawiasie, obok kryterium, podano numer ograniczenia dla całej grupy. Do oceny 
zgodności nie uwzględniono migracji pozostałych związków wchodzących w skład grupy.

Zleceniodawca
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWE JUREX SP. Z O.O.
UL. KRZYWA GÓRA 3 
87-800 WŁOCŁAWEK
Data przyjęcia próbki: 2015-04-22
Data zakończenia badań: 2015-05-17
Data utworzenia sprawozdania: 2015-05-17

Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Trójwarstwowa folia PET A/B/A kolor transparent
Data produkcji: 20-04-2015
Data przydatności: 20-04-2016

Zlecenie z dnia 2015-04-16
Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

Rodzaj badania Metoda Płyn 
modelowy

Warunki 
kontaktu

Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Chrom (VI) ¹⁾ PB-269 wyd. I z dn. 
02.06.2014 - - mg/kg <5,0 - -

* Migracja globalna ²⁾³⁾⁴⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005 10% etanol 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,0; 0,1; 0,0) ≤ 10 zgodny

* Migracja globalna ³⁾⁴⁾⁵⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-14:2005 95% etanol 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,4; 0,2; 0,3) ≤ 10 zgodny

* Migracja globalna ³⁾⁴⁾⁶⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

3% kwas 
octowy 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,3; 0,2; 0,2) ≤ 10 zgodny

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego 10% etanol 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-14:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego 95% etanol 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁷⁾⁸⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁸⁾⁹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁸⁾¹⁰⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Chrom, ołów, kadm, rtęć ¹⁾ PB-118/ICP/AAS wyd. II z dn. 
01.10.2013

Ołów - - mg/kg <2,5 - -
Kadm - - mg/kg <0,5 - -
Rtęć - - mg/kg <0,1 - -
Suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i 
chromu (VI) - - mg/kg - ≤100 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg 0,008 ≤0,04 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg 0,005 ≤0,04 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg <0,0050 ≤0,04 zgodny

¹⁾ Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami, 
w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu(VI).

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 91538/15/GDY

Autoryzował: Agnieszka Kibitlewska, Kierownik Pracowni Badań Produktów Nieżywnościowych
Alina Marcinkowska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii
Magdalena  Cheba, Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Gazowej
Marta Różycka, Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdził: Rafał Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. 
Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 2 / 3 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



¹⁾ Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami, 
w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu(VI).²⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

³⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością, które stanowi szczególny środek w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

⁴⁾ Zakres pomiarowy objęty akredytacją: (0,5 - 60,0) mg/dm².

⁵⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁶⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁷⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

⁸⁾ Do oceny przyjęto umowny stosunek powierzchni do objętości wynoszący 6 dm² na 1 kg żywności.

⁹⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹⁰⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹¹⁾ Podane kryterium odnosi się nie tylko do badanego związku/związków. W nawiasie, obok kryterium, podano numer ograniczenia dla całej grupy. Do oceny 
zgodności nie uwzględniono migracji pozostałych związków wchodzących w skład grupy.

Zleceniodawca
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWE JUREX SP. Z O.O.
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87-800 WŁOCŁAWEK
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Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Trójwarstwowa folia PET A/B/A kolor transparent
Data produkcji: 20-04-2015
Data przydatności: 20-04-2016

Zlecenie z dnia 2015-04-16
Próbki dostarczone przez Zleceniodawcę

Rodzaj badania Metoda Płyn 
modelowy

Warunki 
kontaktu

Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Chrom (VI) ¹⁾ PB-269 wyd. I z dn. 
02.06.2014 - - mg/kg <5,0 - -

* Migracja globalna ²⁾³⁾⁴⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005 10% etanol 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,0; 0,1; 0,0) ≤ 10 zgodny

* Migracja globalna ³⁾⁴⁾⁵⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-14:2005 95% etanol 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,4; 0,2; 0,3) ≤ 10 zgodny

* Migracja globalna ³⁾⁴⁾⁶⁾ PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

3% kwas 
octowy 10 dni w 40°C mg/dm² <0,5 (0,3; 0,2; 0,2) ≤ 10 zgodny

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego 10% etanol 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-14:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego 95% etanol 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

Przygotowanie płynu 
modelowego do badań 
migracji specyficznej

PN-EN 1186-1:2005; PN-EN 
1186-3:2005

Powierzchnia kontaktu/
objętość płynu modelowego

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C dm²/ml 1,00/100 - -

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁷⁾⁸⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁸⁾⁹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Kwas tereftalowy i kwas 
izoftalowy [nr ref. 24910; 
19150] ³⁾⁸⁾¹⁰⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-2:2007

Migracja specyficzna - Kwas tereftalowy 
[nr ref. 24910]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 7,5 zgodny

Migracja specyficzna - Kwas izoftalowy [nr 
ref. 19150]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 0,5 ≤ 5 zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680] 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680] 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Migracja specyficzna -
Glikole  ³⁾⁸⁾¹¹⁾

PN-EN 13130-1:2006; PN-EN 
13130-7:2006;

Glikol etylenowy [nr CAS: 107-21-1; nr ref.: 
16990, 53650]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

Glikol dietylenowy [nr CAS: 111-46-6; nr 
ref.: 13326, 15760, 47680]

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg < 3 ≤ 30 (2) zgodny

* Chrom, ołów, kadm, rtęć ¹⁾ PB-118/ICP/AAS wyd. II z dn. 
01.10.2013

Ołów - - mg/kg <2,5 - -
Kadm - - mg/kg <0,5 - -
Rtęć - - mg/kg <0,1 - -
Suma zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i 
chromu (VI) - - mg/kg - ≤100 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 95% etanol 10 dni w 60°C mg/kg 0,008 ≤0,04 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 10% etanol 10 dni w 60°C mg/kg 0,005 ≤0,04 zgodny

* Migracja specyficzna -
Tritlenek antymonu [nr CAS: 
1309-64-4; nr ref. 35760] ³⁾
⁸⁾

PB-204/ICP wyd. II z dn. 
29.04.2013 

3% kwas 
octowy 10 dni w 60°C mg/kg <0,0050 ≤0,04 zgodny

¹⁾ Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, z późniejszymi zmianami, 
w zakresie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu(VI).

²⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

³⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością, które stanowi szczególny środek w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG.

⁴⁾ Zakres pomiarowy objęty akredytacją: (0,5 - 60,0) mg/dm².

⁵⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁶⁾ Powierzchnia kontaktu/objętość płynu modelowego: 1,00 dm²/100 ml.

⁷⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

⁸⁾ Do oceny przyjęto umowny stosunek powierzchni do objętości wynoszący 6 dm² na 1 kg żywności.

⁹⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹⁰⁾ Kwas izoftalowy - suma kwasu izoftalowego i dichlorku kwasu izoftalowego wyrażona jako kwas izoftalowy. 
Kwas tereftalowy - suma kwasu tereftalowego i dichlorku kwasu tereftalowegowyrażona jako kwas tereftalowy.
Do oceny uwzględniono migrację kwasu ftalowego.

¹¹⁾ Podane kryterium odnosi się nie tylko do badanego związku/związków. W nawiasie, obok kryterium, podano numer ograniczenia dla całej grupy. Do oceny 
zgodności nie uwzględniono migracji pozostałych związków wchodzących w skład grupy.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 91538/15/GDY

Autoryzował: Agnieszka Kibitlewska, Kierownik Pracowni Badań Produktów Nieżywnościowych
Alina Marcinkowska, Ekspert ds. analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Hanna Tyszkiewicz, Kierownik Pracowni Spektrometrii
Magdalena  Cheba, Specjalista ds. analiz, Pracownia Chromatografii Gazowej
Marta Różycka, Specjalista ds. analiz, Pracownia Spektrometrii

Zatwierdził: Rafał Kartanowicz, Dyrektor Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika k=2 i poziomu ufności 95%.
Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. 
Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland S.A. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy Strona 3 / 3 Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 06.06.2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00
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