ERFA-gruppe
Fødevarekontaktmaterialer
Migration og testning af materialer for fødevareproducenter
Torsdag, den 27. november 2018 – kl. 10.00 (9.30) – 15.30 hos
ARBEJDSGIVERNE, Magnoliavej 2-4, DK-5250 Odense SV
DMN og FORCE Technology indbyder til møde i ERFA-gruppen om fødevarekontaktmaterialer.
Migration og test af fødevarekontaktmaterialer er afgørende for at sikre overensstemmelse med EUlovgivningen for fødevarekontaktmaterialer. Det opleves at kunder kræver mere dokumentation og i
stigende grad spørger ind til baggrundsdokumentationen specielt for plast og gummi.
Dagen skaber et større overblik over, hvordan materialer testes og hvordan migration bestemmes
således, at man kan være klædt på til dialogen med myndigheder og kunder. Mødet tager tillige fat i
udfordringerne omkring, hvad der skal og bør overleveres af dokumentation mellem udstyrsproducent
og fødevareproducent, samt hvordan myndighedernes krav efterleves i praksis.
Program
09.30 – 10.00

Indskrivning, kaffe og morgenbrød

10.00 – 10.10

Velkomst/præsentation af dagens program
v/Seniorkonsulent Alan Friis, DMN/Staalnet

10.10 – 10.45

Hvad er problemstillingen
v/ Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
· Overordnet gennemgang af migration og afsmitning
· Dokumentationspyramiden for FKM

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 11.45

Cases om fødevarestyrelsen på besøg
v/ Chefkonsulent Dorte Kardel, ECOHOUSE
· Arbejdsgivernes Branchekode, samt formål med indhold af risikovurdering og
egenkontrol (Branchekoden som værktøj)
· Dokumentation i praksis

11.45 – 12.30

Frokost

12.30 – 13.15

Plast
v/ Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
·
·
·

Krav til sammensætning
Migration fra specifikke plasttyper
Forskelle mellem EU og USA

13.15 – 14.00

Gummi og silikone
v/ Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
· Krav til sammensætning
· Særligt problematiske stoffer (f.eks. akrylonitril)
· Eksempler på krav til migrationstest og testmetoder

14.00 – 14.15

Pause

14.15– 14.45

Krav til sammensætning og relevant lovgivning og test for metaller
v/Chefkonsulent Jens Sinding, FORCE Technology
· Problematiske afsmitninger
· Dokumentation ud fra sammensætning, f.eks. 3.1 certifikat
· Afsmitning

14.45 – 15.15

Introduktion til den nye danske retningslinke for rustfrit stål
v/Seniorkonsulent Alan Friis, DMN/Staalnet
· Rustfrit stål i praksis

15.15 – 15.30

Afrunding af dagens emner og kommende emner til ERFA-gruppen

Praktiske oplysninger
Tid:

Tirsdag, d. 27. november 2018 kl. 10.00 – 15.30 (Morgenbrød fra kl. 09.30)

Tilmelding:

www.dmn-net.com, Senest 23. november 2018

Mødested:

ARBEJDSGIVERNE, Magnoliavej 2-4, DK-5250 Odense SV

Arrangør:

Dansk Materiale Netværk og FORCE Technology
Deltagelse er gratis for medlemmer af DMN og ARBEJDSGIVERNE,
tilmelding påkrævet. Der faktureres et gebyr for udeblivelse på DKK
500,00 ekskl. moms
For ikke medlemmer opkræves et deltagergebyr på DKK 1.000

Tilmelding på hjemmesiden www.dmn-net.com under ”Arrangementer” eller hos:
Tanja Bødker Pedersen
Økonomiansvarlig
Dansk Materiale Netværk
Niels Bohrs Vej 6
DK-6700 Esbjerg
Tlf.: +45 36 97 36 02 (direkte)
E-mail: tbp@dmn-net.com

Har du spørgsmål vedrørende arrangementet
kontakt:
Jens Sinding
Chefkonsulent
FORCE Technology
Tlf.: +45 22 69 75 26
E-mail: jjs@force.dk

