Ficha Técnica do Produto - Não Alimentar

Data: 23-01-2017

De scrição do produto:
Pac. Formas Alu.1365a - MK 16700 (5 Unid.)
Código Makro do produto:
16700
Proprie dade s:
Embalagens em folha de aluminio.Apto para contacto alimentar
Apre se ntação:
Pacote com 5 unidades

Composição:
Embalagem: Folha de aluminio; Tampa: Folha de PVC

Classificação:
Classe de perigo:
N.A.
Espe cificaçõe s:
Aspecto:
Sem defeitos visíveis
T extura/Consistência:
N.A.

Categoria de perigo:
N.A.
Cor:
Cinzento (cor do aluminio)
Odor:
Sem odor característico

Modos de aplicação, utiliz ação e dosage m:
T emperatura de utilização forma: Entre -200ºC e 350ºC; Apto para uso em fornos micro-ondas, fornos tradicionais, grelhador e congelador; Apto para uso em
contacto directo com alimentos; Uso em Microondas: As embalagens de alumínio, segundo estudos independentes realizados pela EAFA, podem ser utilizados em
fornos microondas mediante o respeito das regras de utilização.
Condiçõe s de conse rvação:
Em local seco

Condiçõe s de armaz e name nto:
Em local seco dentro da embalagem original

Tipo de e mbalame nto:
Filme plástico termoretrátil

Rastre abilidade (formação do lote):
Data de embalamento ou nº de série

Acondicioname nto:
Nº de unidades/caixas
21 pacotes de 5 unidades
Código de Barras
EAN: 5601660954419
Peso Líquido Embalagem
90g
Parâme tros Microbiológicos:
Valore s Padrão
N.A.
N.A.
Re come ndaçõe s de prudê ncia:
Uso em Microondas: As embalagens de alumínio, segundo estudos independentes realizados pela EAFA, podem ser utilizados em fornos microondas mediante o
respeito das regras de utilização. Regras de utilização: 1 – Retirar a tampa; 2 – Colocar 1 embalagem de cada vez; 3 – Colocar no centro do microondas, a pelo menos
2,5 cm das paredes do forno; Preencher o fundo da forma com o alimento. Pode ser utilizada em contacto com alimentos aquosos, gordos e alcoólicos, que podem ser
aquecidos e congelados. Não devem ser utilizadas para acondicionar alimentos muito ácidos ou salgados. Preencher o fundo da forma com o alimento.
Aprovação pela DGS/DGAV:
N.A.
Informação adicional:
N.A.
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