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Bom apetite! 
Oferta única de PE para PEEK
A Röchling disponibiliza desde uma 
grande variedade de plásticos padrão a 
plásticos resistentes a altas temperaturas 
para contacto directo com os alimentos. 

 
www.roechling.com 
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Estão em conformidade com os  
requisitos dos novos regulamentos da  
UE 1935/2004/CE, 10/2011/CE e 
2023/2006/CE. 
Máxima segurança 
Garantimos que os nossos produtos de 
plástico estão autorizados para o contacto 
com os alimentos, em conformidade com 
os requisitos do regulamento-quadro 
1935/2004/CE. Assim sendo, não têm 
qualquer tipo de influência negativa: 
• na saúde dos consumidores nem 
• na composição, no sabor, cheiro e 

aspecto dos alimentos 

Rigor máximo nas condições de teste 
A comprovação da adequabilidade aos 
alimentos é efectuada por meio de 
ensaios de migração, segundo o 
regulamento 10/2011/CE, executados nos 
nossos produtos com todos os 
simuladores necessários, sob as 
condições de teste mais rigorosas, no que 
se refere a temperatura e período 
experimental. 
Poderá, por isso, estar certo de que os 
plásticos testados relativamente ao 
contacto com todos os tipos de 
alimentos são considerados 

adequados, de acordo com as nossas 
declarações de conformidade. 

No que diz respeito aos tipos de 
alimentos, o regulamento distingue entre: 
• seco 
• líquido 
• ácido 
• com teor de gordura 
• com teor de álcool 

GMP - Good Manufacturing Practice 
Naturalmente, o nosso processo de 
fabrico obedece à filosofia "Good 
Manufacturing Practice" (2023/2006/CE). 

Declarações de conformidade 
disponíveis 

Não representam perigo para os consumidores: O regulamento 10/2011/CE regula os requisitos relativos 
a plásticos que entram em contacto com os alimentos e substitui a directiva 2002/72/CE. 

Todos os utensílios alimentares de 
plástico comercializados devem ser 
acompanhados por uma declaração de 
conformidade escrita com as informações 
estipuladas. 
A Röchling disponibiliza-lhe, desde já, 
estas declarações com informações 
detalhadas para todos os produtos de 
plástico testados. 

Pretende mais informações? 
application@roechling-hpp.com 
www.roechling.com

 
Plásticos Röchling para contacto com os alimentos (Esta lista é permanentemente actualizada.) 
PEEK 
SUSTAPEEK FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG blue 

PVDF 
SUSTAPVDF FG natural 

PA 
SUSTAMID 6 FG natural 

PET 
SUSTADUR PET FG natural 

POM 
SUSTARIN C FG natural 
SUSTARIN C FG black 

PE-UHMW 
Polystone® M natural 
Polystone® M green 
Polystone® M blue 
Polystone® M black 
Polystone® M black AST 

LubX 
LubX® S 

PP 
Polystone® P natural homopolymer 
Polystone® P grey homopolymer 
Polystone® P natural copolymer 
Polystone® P grey copolymer 

PE-HD 
Polystone® G natural 
Polystone® G blue 
Polystone® G black 

PE 100 
Polystone® G black B 100 

PE-HMW 
Polystone® D natural 
Polystone® D white marbled 
Polystone® D red-brown 

PVC 
Trovidur® EC white 
Trovidur® EC light grey 
Trovidur® EC dark grey 

 

mailto:application@roechling-hpp.com
http://www.roechling.com/

