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PRODUCT DATA SHEET
Product:  Ongrofol C, I, J-200;  C-201,  Ongrofol C, I, J-300;  Ongrofol C, I, J-301; CP-300,
CP-301, C, I, J-302, I-303 
Quality requirements

Num
ber

Analysed
Parameters

Unit Requirements of
Approval

Standards

Appearance

Dimension
Width

Tolerance
Thickness
Tolerance
Length

Weight of roll

Tensile Strength

Elongation at Break

Storage, self life

OPV-007

OPV-008

MSZ EN ISO 527-1
MSZ EN ISO 527-2
MSZ EN ISO 527-3

Foreign bodies are not allowed.
Material should not contain
burned par ticles or  brown
stripes. Holes are not allowed.
Winding should be tight and
free from crumpling. Edges

should be straight without
crackings and / or �ns

min. 280 or acording to the
agreement with the buyer

+/- 4
0,008-0,030

+/- 10
nominal lenght m

C type +/- 2
I, J type +/- 1

I, J type: MU 10.02/05
C type: Packaging instructions

Lengthwise: min. 21
Crosswise: min. 17

Lengthwise: min. 100
Crosswise: min. 130

To ensure optimum physical and
mechanical properties, store in a

consistently dry environment
between 15 to 30°C.

We recommend use our �lms
within a delay of 6 months after

delivery.
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Date: 30-11-21
 Karagöz Sahyin



 

 

I&s bvba          

Vijverwegel 60          

9090 Melle 

Tel 0477.38.78.17 

Fax 09.230.28.48 

i-s@skynet.be  

Be 0870 311 615           

 

verklaring van overeenstemming 

 

voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen 

 

ik ondergetekende , verklaar in naam van i&s bvba dat het hieronder beschreven product: 

vershoudfolie op rol  

 

in overeenstemming is met ; 

-verordening ( EG ) nr 1935/2004 van het Europees parlement en de raad van 27/10/2004 inzake materiaal  en 

voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in contact te komen onder volgende omstandigheden . 

 

-kan met alle levensmiddelen in contact komen  

-geschikt voor vette en droge levensmiddelen  

-droog en donker bewaren, bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C  in de originele verpakking  

-minstens 2 jaar houdbaar  

-behandeling van het materiaal : -18°C; +70°C 

-volume: theoretisch wordt aangenomen dat 1kg voeding verpakt wordt met 6dm² 

Conclusie : de globale en specifieke migratielimieten overschrijden de max. toegelaten hoeveelheid niet. 

Gedaan te :  

Melle 13-9-2019         Sahyin karagoz  

Dit document is 5 jaar geldig         zaakvoerder 

 

 

 

*Als de gebruiker het product aanwendt voor andere doeleinden als staat vermeld in dit document, dan is i&s niet verantwoordelijk  voor eventuele 

verwikkelingen. 

De verpakkingen zijn niet geschikt voor het verpakken van voeding voor zuigelingen. 
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