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Schraper uit  

Tecaform Ah iD, 

een inductief 

detecteerbaar Pom-

copolymeer met goede 

mechanische eigenschappen en 

een hoge slijtvastheid.

Migratie-eisen
Ook kunststof halffabricaten moeten veilig zijn

ook kunststof halffabricaten die verder worden verwerkt tot 
componenten voor de levensmiddelenindustrie, moeten in  
de toekomst voldoen aan de eisen voor het migratiegedrag  
conform verordening (eU) 10/2011. machinebouwers en  
toeleveranciers moeten hier rekening mee houden.

geprefabriceerde bouwelementen) doorge-
ven en aanvullen met zijn eigen gegevens. 
Deze werkwijze maakt geproduceerde 
machines en installaties tot aan de bron van 
de gebruikte stoffen en monomeren traceer-
baar en in zekere zin gedocumenteerd zoals 
een geboorteakte met stamboombewijs.

Speciale positie voor halffabricaten
Kunststof halffabricaten nemen in dit ver-
band een bijzondere positie in. Overeen-
komstig de verordeningen gaat het daarbij 
namelijk niet om specifieke toepassingen 
met vooraf gedefinieerde eisen. De veelzij-
digheid van de materialen, de levensmidde-

Kunststof onderdelen en folies die tijdens 
de productie, verwerking en verkoop met 
levensmiddelen in contact komen, moeten 
veilig zijn. Verordening (EU) nr. 10/2011, 
algemeen bekend als PIM (Plastics Imple-
mentation Measure) en in februari 2011 in 
werking getreden, legt dit vast. Tot eind 
december 2015 zijn er overgangsbepa- 
lingen, maar vanaf 2016 is uitsluitend  
Verordening (EU) nr. 10/2011 van kracht.
De eisen gaan verder dan de noodzakelijke 
conformiteitsverklaringen en schrijven ook 
uitgebreide documentatie voor van het 
migratiegedrag van de gebruikte kunststof-
fen. Zo worden de parameters voor de 
migratiecontroles gespecificeerd en is er een 
positieve lijst van stoffen die zijn toegelaten 
voor de fabricage van materialen en voor-
werpen uit kunststof. 

Van belang voor installatiebouwer
De regels zijn van toepassing op kunststof 
verpakkingsmateriaal en -samenstellingen, 
maar ook op kunststof halffabricaten die 
verspaand worden en op spuitgiet- en 
blaasvormdelen. Componenten uit techni-
sche kunststoffen worden door hun zeer 

Toepassingen halffabrikaten
Food-grade kunststof halffabricaten van 
Ensinger, die voldoen aan de wettelijke 
bepalingen, worden gebruikt in nagenoeg 
de gehele levensmiddelenindustrie. Vaak 
worden ze bijvoorbeeld in de vorm van 
tandwielen, lagerbussen of andere  

componenten toegepast in vul-, meng-, 
portioneer- of transportsystemen. Ze leve-
ren een bijdrage aan de productiesnelheid 
en -veiligheid en op basis van het lage spe-
cifieke gewicht in vergelijking met metalen, 
kunnen ze het energieverbruik verlagen.

specifieke eigenschap-
pen in toenemende 
mate gebruikt, bijvoor-
beeld in machines en installa-
ties van de vlees-, vis- en pluim-
vee-industrie. Daarom is de  
nieuwe EU-verordening ook voor 
installatiebouwers van belang. Iedere leve-
rancier moet voor zijn opvolgers in de pro-
cesketen een zogenoemde verklaring van 
overeenstemming of conformiteitsverkla-
ring – het voldoen aan de voorwaarden 
gesteld in de Europese wetgeving –  
opmaken voor zijn diensten. Daarbij moet 
hij de conformiteitsverklaringen van zijn 
toeleveranciers (grondstoffenfabrikanten, 
producenten van halffabricaten en van 
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len en de gebruiksomstandigheden (tijd, 
temperatuur, reinigingsvoorwaarden enz.) 
maakt het onmogelijk om alle voorwaarden 
vooraf realistisch te controleren. Deze  
gedetailleerde kennis is pas beschikbaar bij 
degene in de proces- en productketen die 
de component kent die uit deze halffabrica-
ten wordt vervaardigd en de toepassingen 
ervan. Dit is normaal gezien de machine-
bouwer of de producent van de componen-
ten. Een definitieve controle van de confor-
miteit kan daarom gewoonlijk pas in deze 
fase plaatsvinden en, aangevuld door de 
voorafgaande verklaringen van overeen-
stemming, leiden tot de eindafname en 
goedkeuring.

Hulp voor gebruikers
Om machinebouwers en toeleveranciers te 
ontlasten bij de inachtneming van de nieu-
we eisen, heeft de Duitse producent Ensin-
ger zijn halffabricatenportfolio voor de 

levensmiddelenindustrie opnieuw samen-
gesteld en voor een groot aantal halffabrica-
ten migratiecontroles laten uitvoeren vol-
gens de bepalingen van de verordening nr. 
10/2011. De resultaten worden in een con-
formiteitsverklaring ter beschikking gesteld. 
Dat bespaart afnemers tijd en geld.
De machinebouwers of zijn toeleveranciers 
beschikken daarmee al over concrete gege-
vens met betrekking tot de migratiewaar-

Migratielimieten
De in Verordening (EU) nr. 10/2011 opgenomen 
limieten moeten gedeeltelijk worden vastgelegd  
in een serie proeven en kunnen gedeeltelijk 
rekenkundig worden bepaald. 
Totale migratielimiet (OML):  
Maximaal toelaatbare totale hoeveelheid niet-
vluchtige stoffen die uit een materiaal of voor-
werp in levensmiddelensimulanten worden 
afgegeven. (Levensmiddelensimulanten zijn 
testmedia waarmee de migratie uit de materia-
len die met levensmiddelen in contact komen, 
wordt nagebootst.) De OML bedraagt 10 mg 
per dm2 van het oppervlak dat in contact komt 
met levensmiddelen. Voor materialen en voor-
werpen die in contact te komen met levens-
middelen voor zuigelingen en kleine kinderen 
gelden aparte limieten.
Specifieke migratielimiet (SML):  
Maximaal toelaatbare totale hoeveelheid van 
een bepaalde stof die uit een materiaal of voor-

werp wordt afgegeven in levensmiddelen of 
levensmiddelensimulanten. 
Totale specifieke migratielimiet (SML(T)): 

Maximaal toelaatbare som van bepaalde stoffen 
die in levensmiddelen of levensmiddelen- 
simulanten worden afgegeven, berekend als 
totaal gehalte van de aangegeven stoffen. 
De specifieke migratielimieten worden gegeven 
in milligram van de stof per kilogram van het 
levensmiddel. Voor stoffen, waarvoor in bijlage I 
van de verordening geen specifieke migratieli-
miet en geen andere beperkingen zijn vastge-
legd, geldt een algemene specifieke migratieli-
miet van 60 mg/kg.
Bij de uitvoering van de migratiecontroles moet 
met veel parameters rekening worden gehou-
den. Er moeten waarden worden vastgelegd 
voor een groot aantal levensmiddelen en stoffen 
uit de EU-lijst onder gedefinieerde migratie- 
omstandigheden (migratietijd, temperatuur,  
controlesimulanten en grootte contactvlakken). 

componenten uit de 10/2011-conforme kunststof Tecaform Ah (Pom-c). marel gebruikt de componenten in 

installaties en machines voor de verwerking van vlees, vis en gevogelte. 

den van een materiaal, die gebaseerd zijn 
op standaard tests. De verordening defini-
eert namelijk standaard controles met con-
trolesimulanten, tijden en temperaturen. 
Deze basiswaarden kan de ontwikkelaar 
gebruiken om conclusies te trekken over  
de inachtneming van de migratiewaarden 
onder gebruiksomstandigheden. Zo kun-
nen er al in een vroege conceptfase concrete 
uitspraken worden gedaan over de geschikt-
heid van een materiaal. De ontwikkelaar 
kan eveneens constructieve maatcorrecties 
uitvoeren, die het dan mogelijk maken aan 
de limieten te voldoen. Dat helpt om plan-
ningsfouten te vermijden en kan aanzienlij-
ke tijd- en kostenbesparingen betekenen.
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F
FDA conformity (raw materials)

Tested on semi-finished product: 
1935/2004/EG
10/2011/EC
2023/2006/EG (GMP)

ensinger heeft zijn portfolio voor de levensmiddelen-

sector opnieuw samengesteld en een groot aantal 

halffabricaten laten testen op migratie.


