
PLÁSTICOS PARA A INDUSTRIA ALIMENTAR

Que tipos de plásticos podem ser utilizados na industria alimentar ?

Quais são os requisitos legais que tem de ser cumpridos ?

→ Conformidade das matérias primas de acordo com a Norma FDA 
→ (EC) No 1935/2004 com os resultados de migração testados no materiais     

semi-acabados em Stock., de acordo com a Norma (EU) No 10/2011 e                 
(EC) No 2023/2006 (BPF) 

     Assegurando assim  um rastreamento constante  

Materiais disponíveis em Stock 
da gama Standard

Materiais disponíveis da gama     
especial para a industria Alimentar

Requisitos legais impostos em componentes plásticos com contacto directo em alimentos

Requisitos de conformidade Europeus Requisitos de conformidade Americanos Outros requisitos de conformidade 

 
Regulamento (EC) No 1935/2004
(Como estrutura do regulamento) 

Regulamento (EU) No 10/2011,
Regulamento Europeu sobre Plásticos (PIM)

 

Regulamento (EC) No 2023/2006
Boas práticas de fabrico de materiais e 
objectos destinados a entrar em contacto 
com os alimentos (BPF) 

A parte 177 contém a lista dos polimeros 
normalizados, compatíveis para contacto 
simples ou múltiplo com alimentos 

Na parte 178, estão listados os aditivos e 
corantes relevantes na ajuda da produção

 

Outros regulamentos legais 

NSF ( National Sanitation Foundation ) 
                ( Fundação nacional Sanitária )  

3A-DAIRY  ( Industria de Lacticínios ) 
Outras  

 

Declarações disponíveis na Ensinger Sob pedido

TECAMID 6 (PA 6)
TECAMID 66 ( PA 66 )
TECAFORM AH Natural ( POM C )
TECAFORM AH Black ( POM C )
TECAFORM AD Natural  ( POM H )
TECAPET ( PET )
TECAPET TF ( PET )
TECANAT Natural ( PC )
TECAPEEK Natural ( PEEK )
TECAPEEK Black ( PEEK )

Materiais detectáveis opticamente:
 

TECAFORM AH blue ( POM-C )
TECAMID 6 blue ( PA 6 )
TECAPEEK blue ( PEEK )
 

Materiais detectáveis opticamente de alta 
temperatura com propriedades modificadas  
de baixo coeficiente de atrito :
 

TECAPEEK TF 10 blue ( PEEK )
 

Materiais detectáveis por indução:
 

TECAFORM AH ID grey ( POM C )
TECAFORM AH ID blue ( POM C )
TECAMID 6 ID blue ( PA 6 )
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Plásticos ou componentes plásticos com  
contacto directo com alimentos devem 
cumprir as seguintes  disposições legais 
das Normas  EU: 

De acordo com o estipulado pela FDA, 
vários materiais compatíveis para 
entrar em contato com os alimentos 
são registados  tendo como base uma 
lista positiva
(De Acordo com CFR Title 21 - Food and Drugs)                  

A Ensinger emite uma declaração especifica relativa ao 
contato com os alimentos com o seguinte conteúdo :

?

?
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