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Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskærpes at
virksomheder som fremstiller og forhandler
fødevarekontaktmaterialer skal offentligere sine sidste 4
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke offentligørt
sine sidste 4 kontrolapparater på egen hjemmeside.
Virksomheden har fået vejledning om reglerne vedr. visning af
kontrolrapporter på egen hjemmeside på kontrolbesøg d.
21.11.20016 og 21.12.2015. Virksomheden havde ingen
bemærkninger.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol.
Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på bagsiden.
Godkendelser m.v.: Godkendelsesvilkår kontrolleret. Ingen
anmærkninger.
Emballage m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Virksomheden GMP procedure for modtagelseskontrol,
produktion, træning af personale, procedure for opblanding og
vedligeholdelse af hårdkrombade, sporbarhedsprocedure,
kontrol af slut produkt. Fremstillingsprocesserne gennemføres i
overensstemmelse med de generelle regler for god
fremstillingsmæssig praksis. Virksomheden er i gang med
implementere ISO 9001 og ISO 1401. Virksomheden har
etablerer og gennemfører et effektivt kvalitetssikringssystem.
Alle processer gennemføres i overensstemmelse med på
forhånd fastlagte instruktioner og procedurer. Virksomheden
har etablerer og opretholder et effektivt
kvalitetskontrolsystem.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Analyser for
krom 3, krom 6( forurening), sulfat fra 21.11.2016 for bad Nr. 6.
Virksomheden analyser for disse parametre hvert måned.
Hvert 3. måned analyseres også for katalysator og forureninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkning: Sporbarhed på KF
3000 5783+5784, CYl 4000 5550+5593 et led frem; sporbarhed
på CF 4000 F2 og kromsyre et led tilbage.
Kontrolleret overensstemmelseserklæring som sendes til kunde



Nichro

 

 

Søvangsvej 11-15

2650  Hvidovre

11760902

Kontrolrapport

side 2 af 2

18-10-2017

med henvisning til 1935/2004 og 2013/2006.Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en
bagatelagtig overtrædelse da det vurderes at der er skat et tryk fejl.
Vejledt konkret om GMP regler jf. EF 2023/2006


