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CE mærkning af stålprodukter til byggevarer 

Information omkring indførelsen af 
kravet om CE mærkning af 
stålprodukter til byggevarer 0 --·------·-·---------·--·--··-- 
Den 1. juli 2014 indføres krav til CE mærkning af 
blivende konstruktioner udført i stål og aluminium, i 
henhold til EN 1090. 

INOX A/S opfylder kravene til EN 1090-2 
Det påhviler kunden ved ordre at oplyse, hvorvidt stålet 
skal anvendes til byggeformål i henhold til EN 1090-2, 
herunder krav til sporbarhed. 

Alle produkter fra INOX kan leveres med 3.1 certifikat, 
der opfylder kravene til sporbarhed i EN 1090-2. 

Vedrørende produkter, der fremstilles ved termisk 
skæring eller vandskæring samt ved emner fra savning, 
tilbyder vi omstemplingsrapport, der garanterer fuld 
sporba rhed. 

Det er vigtigt, at kunden forholder sig til og angiver 
korrekt udførelsesklasse, således at kravene til 
sporbarhed opfyldes. 

Vi står til rådighed ved evt. spørgsmål og ser frem til det 
videre samarbejde. 

Med venlig hilsen 

Henry Hansen 
Administrerende Direktør 
Q- 
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Side 1 a: 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fødevarestyrelsen 

Inox Stål Handelsselskab A/S 
Boeletvej 7 - 1 7 
8680 Ry _ 2 FEB. ?010 

FØDEV AR.EREGION NORD 

FØDEV AREAFDEUNG ÅRHUS 

1.2.20 I 0 
J.nr.: 2010-V4-712-14003/JEBA 
CVR-nr.: 87633411 

Bekræftelse på registrering engroshandel med rustfrit stål og gummimateriale. 

Fødevareregion Vest, Fødevareafdeling Århus har registreret virksomheden på adressen Boeletvej 7 - 17 
, 8680 Ry, CVR-nt.: 87633411, i henhold til Fødevarelovens§ 301 jf.§ 15 i autorisationsbekendtgørel- 

2 sen. 

Dette sker på baggrund af anmodning af 27.1.2010. 

Beskrivelse af virksomheden 
Registreringen omfatter: 
import af rustfrit stål og gummimateriale 

Fødevareafdelingen har i forbindelse med registreringen indplaceret virksomheden i risikogruppen mo 
deratrisiko forengrosvirksomheder og detail medengrosvirksomhed. Dette indebærer, at virksomheden 
får et antal årlige ordinære kontrolbesøg svarende til den fastsatte frekvens i den til enhver tid gældende 
kontrolfrekvensvej ledning. 

Klagevejledning 
De kan påklage afgørelsen til Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager inden 4 uger fra modtagel 
sen af dette brev. Hvis De vælger at klage, skal De sende klagen til fødevareregionen. 
Klagen skal være modtaget i fødevareregionen inden fristens udløb. 
Klager modtaget efter fristens udløb vil normalt ikke blive behandlet. 

Hvis De har spørgsmål til dette brev, er De velkommen til at henvende Dem hertil. 

Dette brev vedrører alene krav indenfor fødevarelovgivningen og forholder sig derfor ikke til anden lov 
givning, som for eksempelbyggelovgivning, brandvedtægter mv. 

Med venlig hilsen 

~~ 
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Overensstemmelseserklæring: 

lnox bekendtgør, at de rustfri stål produkter vi leverer, der er bestemt til kontakt med fødevarer efterlever 
kravene i EU direktiverne: 

Nr. 2023/2006 (Good Manufacturing Practice, GMP) 

Nr. 1935/2004 (REACH), der iht. Artikel 3 Generelle krav citat: 

Materialer og genstande, herunder aktive og intelligente materialer og genstande, fremstilles i 
overensstemmelse med god fremstillingspraksis, således at de under normale eller forudsigelige 
anvendelsesforhold ikke afgiver bestanddele til fødevarer i mængder, der kan: 

• Frembyde en fare for menneskers sundhed 
• Forårsage en uacceptabel ændring af fødevarernes sammensætning 
• Forårsage en forringelse af fødevarernes organoleptiske egenskaber 

Der henvises også til vores fødevaregodkendelse, der ligger på vore hjemmeside. 

Stålkvaliteter der her er omfattet er: 

Austenitisk, duplex og ferritisk rustfri stål iht. EN 10088-1. 

Når den rigtige ståltype til formålet findes, er det meget vigtigt, at stålet også efterfølgende håndteres 
korrekt, således at stålets korrosionsbeskyttelse ikke ændres sig. 

I hele denne proces tages der højde for: 

• Miljøet: (sur/basisk, klor, temperatur mv.) både i.f.m. produktion og rengøring 
• Mekanisk påvirkning: (svejsning, formning, slibning og generel håndtering i produktionen mv.) 
• Tiden for påvirkningen 

Vi anbefaler generelt, at ståltyperne har en PREN værdi (Pitting, Resistance Equivalant) på mindst 17,5. Ved 
mere aggressive miljøer anbefales en PREN værdi på mindst 23. 

PREN værdien beregnes på baggrund af: 

PREN=% Cr + 3,3 x % Mo + 16 x % N 

Overholdes ovenfor nævne anbefalinger ikke, kan det medføre korrosion og deraf følgende og/eller 
frigivelse af metal til fødevaren. 

lnox anbefaler, at man ved produkter der skal/kan komme i kontakt med fødevarer bestiller et 
materialecertifikat, for at sikre fuld sporbarhed og samtidig dokumentere den faktiske sammensætning og 
indhold af legeringsstoffer i stålet. 



1nox 
Med hensyn til pakninger og o-ringe der omfatter typerne NBR, EPDM, PTFE, VITON og PTFE+FPM: 

Kan lnox bekræfte, at ovennævnte pakninger og o-ringe er i overensstemmelse med Direktiv 2011/65 / EU 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS af 8. juni 2011, der omhandler begrænsning af anvendelsen af visse 
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr for at bidrage til beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet. Direktivet er en revision af det tidligere RoHS direktiv 2002/95/EF. 

Vi kan bekræfte, at eventuelle RoHS begrænsende stoffer, der er omhandlet i artikel 4 (1), og bilag li, der 
kan forekomme som urenheder i produkterne, er mindre end de max værdierne angivet nedenfor i vægt%: 

Bly 

Kviksølv 

Cadmium 

Hexavalent krom 

Polybromerede biphenyler (PBB) 

Polybromerede diphenylether (PBDE) 

Max vægt% 

0,1% 

0,1% 

0,01% 

0,1% 

0,1% 

0,1% 

Materialecertifikater kan hentes på vores hjemmeside www.inox.dk. 

Ryd. 09.03.2017 Ryd. 09.03.2017 

--- 
Ulla Overgaard Sørensen 
Kva I itetsa nsva ri ig 

Henry ansen 
Adminislrerende Direktør 



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
ø·deva restyre I sen 

M Seals A/S 
Bybjergvej 13 
3060 Espergærde 

0 

FØDEV AREREGION ØST 

FØDEV AREAFDELING RØDOVRE 

J.nr.: 2010-02-712-20729/TOSK 
CVR-nr.: 10601134 

Bekræftelse på registrering af M Seals A/S som en gros-virksomhed uden behandling (brancheko 
de 51A) 

Fødevareregion Øst, Fødevareafdeling Rødovre har registreret virksomheden M Seals A/S på adressen 
Bybjergvej 13, 3060 Espergærde med CVR-nummer 10601134 i henhold til Fødevarelovens§ 301 jf. § 
15 i autorisationsbekendtgørelsen2. 

Dette sker på baggrund af anmodning af 15. december 2009. 

Beskrivelse af virksomheden 

Registreringen omfatter: 

• Import og salg af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 

Fødevareafdelingen har i forbindelse med registreringen indplaceret virksomheden i risikogruppen 
moderatrisiko for engrosvirksomheder og detail med engrosvirksomhed. Dette indebærer, at virksomhe 
den får et antal årlige ordinære kontrolbesøg svarende til den fastsatte frekvens i den til enhver tid gæl 
dende kontrolfrekvensvejledning 

Vejledning om Persondataloven 

Det skal herved oplyses, at der til brug for sagsbehandlingen er anvendt oplysninger om Dem. Det drejer 
sig bl.a. om oplysninger om navn og adresse, jf. persondatalovens§§ 28 og 29. 

Reglerne i persondataloven er nærmere beskrevet i folderen om Fødevarestyrelsen, fødevareregionerne 
og Dataloven (http://fvst.dk/fdir/Pub/2009292/rapport.pdf). 

1 Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (med senere ændringer). 
2 Bekendtgørelse nr. 149 af 25. februar 2009 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder. 

Fødevareregion Øst 
Fødevareafdeling Rødovre 

Fjeldhammervej 15 
2610 Rødovre 

Tel 72 27 60 00 
Fax 72 27 63 99 

o-foedevareafd.roedovre@fvst.dk 
www.fvst.dk 


