NÅR DET HANDLER OM
PRODUKT- &
FØDEVARESIKKERHED

Der er fokus på produktog fødevaresikkerhed...
Der stilles i dag store krav til produkt- og fødevaresikkerhed. Det er tidskrævende at holde sig fuldt opdateret og lovgivningen på området er både
omfangsrig og kompleks. Der er mange typer lovgivning at forholde sig til
både nationale bekendtgørelser samt EU-forordninger og -direktiver.
Heldigvis kan du få en hjælpende hånd.

Lad MultiLine klare paragrafferne
MultiLine har en afdeling, der ikke beskæftiger sig med andet end produktog fødevaresikkerhed. Her sikrer vi, at alle vores produkter er i overensstemmelse med lovgivningen, og at produkterne ikke udgør en risiko
for brugernes sundhed.
Du kan være tryg ved, at vores produkter og løsninger altid opfylder
de gældende krav til dokumentation og mærkning.
Når du handler produkter og løsninger, som kræver dokumentation,
sørger vi for, at du modtager datablade, der indeholder alle nødvendige
oplysninger. Her ﬁnder du vejledning om indhold, anvendelse samt
information om, hvad du skal være særlig opmærksom på.

Hvad skal du kunne dokumentere?
Alle fødevarekontaktmaterialer og kemiprodukter skal ledsages af et
tilhørende lovpligtigt datablad.
På Fødevarekontaktmaterialer

Overensstemmelseserklæring

=

MultiLine
MG datablad

På kemiprodukter

Sikkerhedsdatablad

=

MultiLine
MSDS datablad

Databladet er din dokumentation i forbindelse med egenkontrol, over for
myndighederne og en vejledning i korrekt anvendelse af produktet.

MultiLine er ISO 14001 certiﬁceret. Derved forpligter
vi os til løbende at reducere virksomhedens miljøpåvirkning og skabe forbedringer på miljøområdet.
ISO certiﬁkatet giver dig en sikkerhed for, at MultiLine
lever op til standardens krav.

Spørg hvis du er i tvivl
Et produkts egnethed skal altid vurderes i forhold til
dets aktuelle brug. Overhold derfor altid anvisningerne
i databladet og kontakt MultiLine ved tvivl.

Hos MultiLine følger
dokumentationen med...
Første gang du handler hos MultiLine, registrerer vi din email og sørger
for, at den nødvendige dokumentation fremover emailes direkte til dig.
Alle lovpligtige datablade udsendes elektronisk til dig:
s
s

Første gang du handler et produkt hos MultiLine
Når der er sket en opdatering af databladet, siden
du sidst handlede produktet hos MultiLine

Sådan holder du dig opdateret
s
s
s

s

Kontakt din MultiLine konsulent og oplys email adressen på den
person i virksomheden, der skal modtage datablade fra MultiLine.
Opret eventuelt en mappe til jeres datablade på dit elektroniske
skrivebord eller i arkivet.
Når du modtager en email med datablade fra MultiLine, kopierer
du dem over i mappen eller arkivet. Svar JA til overskriv ﬁler, så
er du altid sikker på at have de senest opdaterede datablade.
Beskriv eventuelt i jeres egenkontrol, hvor og hvordan
databladene opbevares.

Følger du ovenstående råd, har du styr på din dokumentation og vil nemt
kunne instruere dine kolleger. Dokumentationen vil altid være opdateret
og klar til at fremvise over for en kontrollerende myndighed.

MultiLines datablade er tilgængelige på internettet
På www.multiline.dk kan du via fanen ”Søg efter varer” søge
speciﬁkke produkter. Når du har fundet produktet, klikker du på
varenummeret, hvorefter du får en detaljeret visning, der indeholder
datablade til download. Her ﬁnder du også vores tekniske datablade
og andre relevante produktblade.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere
råd eller vejledning omkring et produkt. Ring til kundeservice på
telefon 70 10 77 00 eller send en email til info@multiline.dk

Vil du vide mere ...
Læs mere om lovgivning og regler her:
Fødevarestyrelsen: www.foedevarestyrelsen.dk
EU forordninger og direktiver: www.eur-lex.europa.eu
Danske bekendtgørelser: www.retsinformation.dk

MultiLine har Elite-smiley. En virksomhed, som forhandler fødevarer og/eller fødevarekontaktmaterialer,
kan belønnes med Elite-smileyen, når de har fået
mindst ﬁre storsmilende smileyer i træk og ikke haft
nogen anmærkninger de seneste 12 måneder.
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