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Varenummer 11587

Madpakkepapir, Abena, 27x33cm, bleget,
50 ark, i æske
I ark
Fedttæt
FSC certificeret
Svanemærket

Produktbeskrivelse

Madpakkepapiret er i ark, hvilket sikrer nem og hygiejnisk indpakning af alle slags madvarer. Papiret er også velegnet til foring af skåle ved tilberedning af mad i mikrobølgeovn. Papiret er fremstillet uden brug af fluor, er bleget uden klor. Det er svanemærket og FSC certificeret.

Specifikationer
Produktbetegnelse

Madpakkepapir

Varemærke

Abena

Sekundær farve

Bleget

Features

50 ark, i æske

Ingredienser/sammensætning

Fedttæt papir

Længde/dybde

27 cm

Bredde

33 cm

Vægt, netto

169.29 g

Vægt, brutto

196.29 g

Tykkelse

38 g/m2

Certifikater

FSC Mix, Svanemærket, Til fødevarer

Produkt- eller teststandarder

DIN 53116-4

Direktiver, lovgivning og regler

1935/2004/EU

Holdbarhed

5 år

Opbevaringsinstruktioner

Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.

Temperaturtolerance

Temperatur fra -30°C to 220°C.

Bortskaffelse af produkt

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage

Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Brugsanvisning
Forpakning

11587

Enhed

Længde

Bredde

Højde

EAN

18 rl

0.375 m

0.261 m

0.125 m

5741213013023

rl

50 ark
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Svanemærket, også kendt som the Nordic Swan Ecolabel, er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med Svanemærket
imødekommer strenge miljøkrav ift. råvareproduktion, brug, dokumentation og sikkerhed.

Glas-gaffel-symbolet garanterer, at produkter er testet efter europæisk lovgivning og godkendt til fødevarekontakt. Symbolet er
obligatorisk på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

FSC™ (Forest Stewardship Council) er en international ikke-statslig organisation, som arbejder for at fremme ansvarlig
skovforvaltning globalt. FSC™-certificerede produkter er fremstillet af råmaterialer fra velforvaltede skove og ansvarlige kilder.
Mærkets sporbarhed og integritet opretholdes gennem strenge kontrolforanstaltninger, og ved at vælge FSC-certificerede
produkter er du med til at tage vare på skovene og de mennesker og dyr, der lever i dem. FSC™Mix betyder, at produktet består af
en blandning af FSC-certificeret træ og genbrugsmaterialer. Se mere på www.fsc.org.
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