
 
 

Lemvigh-Müller A/S 
 Nordager 1 

DK-6000 Kolding 
CVR nr. 56973311 
Tel. +45 3695 5000 
Dir. +45 3695 5377 
E-mail: reni@lemu.dk 
www.lemu.dk 
Vor ref.: RENI 

 
Overensstemmelseserklæring for aluminium og aluminiumlegeringer egnet til kontakt med fødevarer 
 
Lemvigh-Müller A/S erklærer herved, at de neden for nævnte kvaliteter af plader og profiler overholder 
gældende lovgivning for materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. 

 
Lovgivningen omfatter: 
• EU forordning nr. 1935/2004/EF 
• Den danske bekendtgørelse nr. 681 af 25. maj 2020 
• EU forordning nr. 2023/2006/EF 
• Den danske bekendtgørelse nr. 498 af 23. marts 2021 

 
 
De af erklæringen omhandlede kvaliteter anses for egnet til kontakt med fødevarer på grundlag af den franske  
Bekendtgørelse af 27. august 1987 om materialer og genstande fremstillet af aluminium eller aluminium-
legeringer i kontakt med levnedsmidler, fødevarer og drikkevarer, NOR: ECOC8700033A og konsolideret 
udgave pr. 21. oktober 2015 og standarden DS/EN 602:2004. 
 
Disse specificerer aluminium, som et metal med minimum 99% vægtprocent aluminium, og specificerer samtidig 
den tilladelige sammensætning af den resterende procent. 
 
For forarbejdede aluminiumslegeringer må vægtindholdet af de elementer, der kan tilsættes i 
aluminiumlegeringer eller som er til stede i urenhederne, ikke overstige følgende værdier: 
 

Silicium  13,5% 

Magnesium  11% 

Mangan  4% 

Nikkel  3% 

Jern   2% 

Kobber  0,6% 

Antimon  0,4% 

Krom  0,35% 

Titan   0,3% 

Zirconium  0,3% 

Zink   0,25% 

Strontium  0,2% 

Tin   0,10% 

 
Arsen, tantal, beryllium, thallium, bly og hver af de andre elementer præsenterer 0,05% med et samlet beløb på 
ikke over 0,15%. 
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Artiklerne er egnede til kontakt med alle typer fødevarer under de tiltænkte og forudsigelige 
anvendelsesbetingelser. 
 
Det skal tillige sikres, at emnerne håndteres korrekt, således at deres grundlæggende egenskaber ikke ændres, 
herunder afsmitning fra andre metaller. 

 
Lemvigh-Müller A/S anbefaler, at alle varer bestemt til kontakt med fødevarer bestilles med materialecertifikat 
efter DS/EN 10204 for at imødegå krav i EU 1935/2004 Artikel 17 om sporbarhed. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Lemvigh-Müller A/S 

 
René Nielsen 
2021-08-02 
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