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Overensstemmelseserklæring 
 
Jydsk Barberblade-Fabrik A/S erklærer herved, at nedenstående klinger overholder gældende lovgivning 
omkring materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. 
 
Lovgivningen omfatter: 
 

• EU-forordning nr. 1935/2004  

• EU forordning nr. 2023/2006 (Good Manufacturing Practice, GMP) 

• BEK nr 1248 af 30/10/2018 (Fødevarekontaktmateriale) 
 
Et generelt krav er, at materialer og genstande, herunder aktive og intelligente materialer og genstande, 
skal fremstilles i overensstemmelse med god fremstillingspraksis, således at de under normale eller 
forudsigelige anvendelsesforhold ikke afgiver bestanddele til fødevarer i mængder, der kan: 
 

•  Frembyde en fare for menneskers sundhed. 

•  Forårsage uacceptable ændringer af fødevarers sammensætning. 

•  Forårsage en forringelse af fødevarens organoleptiske egenskaber. 
 
Materiale kvaliteter: 
 
Erklæringen omfatter de rustfri ståltyper, der ønskes brugt til fremstilling af emner, der kan anvendes i kontakt 
med fødevarer. For nærværende omhandler dette JBF’s varenumre, som følger: 

 

• 530-2/0.15/R/A Slagterikl. ét skær-UDEN LAK 

• 530-118-0,15-R-25-0 Slagterikl. et’ skær-UDEN LAK 

• 530-PAULUS/0,15/R/A Slagterikl. ét skær-UDEN LAK 

• 421-5/0.10/R     Industriblade 43,2,0.10 R -UDEN LAK 

• 530-118-0,275-R-25-0 Slagterikl. to skær – UDEN LAK 
 
Håndtering og bearbejdning: 
 
Erklæringen omfatter den håndterings- og bearbejdningsform, Jydsk Barberblade-Fabrik A/S benytter i sin 
omgang med det rustfri stål.  
 
Materialecertifikater: 
 
For at sikre sporbarhed og faktiske indhold af indholdsstoffer kan der leveres materialecertifikat på et aktuelt 
materiale. JBF A/S anbefaler, at alle varer bestemt til kontakt med fødevarer, bestilles med materialecertifikat 
for at imødegå krav om sporbarhed og for at sikre det faktiske indhold af indholdsstoffer. 
 

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldig uden underskrift.  
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