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ΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Έχοντας  υπόψη  τις  κάτωθι  αναφερόμενες  επισημάνσεις  και  με  βάση  την 

μέχρι  σήμερα  γνώση  και  εμπειρία  μας,  βεβαιώνεται  δια  του  παρόντος  

ότι: 

1. Το  ως  άνω  αναφερόμενο  προϊόν  είναι  κατάλληλο  για  επαφή  με  τρόφιμα  

σύμφωνα  με  τον  Ευρωπαϊκό  Κανονισμό  1935/2004. 

2. Η  χημική  σύσταση  του  ως  άνω  αναφερόμενου  κράματος  είναι  σύμφωνη  

με  τα  πρότυπα  EN 601  και  EN 602. 

3. Το  σύνολο  της  περιεκτικότητας  του  προϊόντος  σε  βαρέα  μέταλλα  δεν  

ξεπερνά  τα  100 ppm  (σύμφωνα  με  την  Ευρωπαϊκή  Οδηγία  EU/94/62). 

 

  

 

Πελάτης Α. ΨΩΜΑ & Α. ΚΟΤΖΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε. 

Προϊόν: 
Κράμα: 

Δίσκοι / φύλλα αλουμινίου 
1200 (0), 1050 (0, H14, H18) 

Τελική χρήση προϊόντος: Μαγειρικά σκεύη Αλουμινίου 
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D. Spathis 
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Επισημάνσεις 

• Η ΕΛΒΑΛ με το παρόν πιστοποιεί την καταλληλότητα του προϊόντος της για την 

προαναφερθείσα τελική χρήση. ΔΕΝ αφορά τη διαδικασία μεταποίησης αυτού. 

• Η ΕΛΒΑΛ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το προϊόν της χρησιμοποιηθεί 

για άλλον σκοπό πλην αυτού που αναγράφεται στον αρχικό πίνακα. 

• Η ΕΛΒΑΛ δεν φέρει καμιά ευθύνη για μικροβιολογική ή χημική επιμόλυνση της 

επιφάνειας του  αλουμινίου στο τελικό προϊόν. 

• Η ΕΛΒΑΛ δεν φέρει καμιά ευθύνη για τα υλικά με τα οποία επικαλύπτεται το  

προϊόν  της, αλλά και για τους κινδύνους που προκύπτουν από αυτά. 

• Η ΕΛΒΑΛ προτείνει στους πελάτες της, να ενημερώνουν τον τελικό χρήστη του 

προϊόντος ότι η μακροχρόνια επαφή πολύ όξινων ή πολύ αλκαλικών τροφίμων, 

υπό οποιαδήποτε θερμοκρασία, με την επιφάνεια του αλουμινίου, οδηγεί στην 

διάβρωση αυτού και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. 

• Η ΕΛΒΑΛ  προτείνει στους πελάτες της, να ενημερώνουν τον τελικό χρήστη του 

προϊόντος ότι όλα τα σκεύη πρέπει να καθαρίζονται καλά πριν από την πρώτη 

χρήση. 

 

Το παρόν ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσής του και επανεκδίδεται 

κατόπιν αιτήματος του πελάτη. 


