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ΠΡΟΪΟΝΤΑ PALL ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (W-coded)
Εισαγωγή
Οι ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις για ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα οδηγούν στη θέσπιση συνεχώς
αυστηρότερων προδιαγραφών για τη βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει
και τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα και φυσικά τα φίλτρα!
Για τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα ισχύει
η Ευρωπαϊκή Οδηγία (EC) 1935/2004.
Η βασική διάταξη της οδηγίας είναι ότι τα υλικά ή τα
αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, ποτά ή
άλλα συστατικά, δεν πρέπει να απελευθερώνουν
ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία ή
επιβαρυντικές για την ποιότητα του προϊόντος, υπό
κανονικές και προβλέψιµες συνθήκες.
Η οδηγία αυτή βρίσκει εφαρµογή όχι µόνο στα υλικά
συσκευασίας, αλλά αφορά και σε άλλα υλικά που
µετέχουν της παραγωγικής διαδικασίας,
π.χ.
στα
φίλτρα.
Τα φίλτρα χρησιµοποιούνται ευρέως και αποτελούν κρίσιµα µέρη της παραγωγικής διαδικασίας
τροφίµων και ποτών,
ώστε
ο
έλεγχος εκλυόµενων συστατικών να
είναι πλέον υποχρεωτικός
στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ύπαρξη ενός προϊόντος στους καταλόγους του FDA
δεν είναι αρκετή για να είναι αυτό συµβατό µε τις
απαιτήσεις της ΕΕ.
Η εφαρµογή των GMPs και άλλων συστηµάτων
διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP, IFS) έχουν
αυξήσει την αναγκαιότητα για τεκµηρίωση (∆ηλώσεις
Συµβατότητας, Πιστοποιητικά κλπ.).

Η Λύση της Pall
Το Τµήµα F&B του Οίκου Pall προβαίνει σε έναν
διεξοδικό επαναπροσδιορισµό και πιστοποίηση των
προϊόντων Pall που διατίθενται στη βιοµηχανία Τροφίµων
και Ποτών, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις της ΕΕ.
Μετά από εντατικά προγράµµατα ελέγχων και
αντικατάσταση κάποιων συστατικών, έχει πλέον
προκύψει µία ειδική σειρά προϊόντων συµβατών µε τις
απαιτήσεις της βιοµηχανίας Τροφίµων & Ποτών.
Τα προϊόντα αυτά αναγνωρίζονται εύκολα από το γράµµα
'W' στον κωδικό παραγγελίας τους (part number). Αυτά
τα "W-coded" προϊόντα διαθέτουν την απαραίτητη
πιστοποίηση συµβατότητας µε τις προδιαγραφές της ΕΕ.
∆ηλαδή:
 Οι προµηθευτές των α' υλών κατασκευής των φίλτρων
έχουν πιστοποιήσει ότι οι α' ύλες είναι κατάλληλες για
χρήση µε τρόφιµα.
 Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι εκλυοµένων, οι οποίοι
περιλαµβάνουν και ελέγχους από ανεξάρτητα
πιστοποιηµένα εργαστήρια που χρησιµοποιούν
πρότυπα ρευστά ή εξοµοιωτές για συγκεκριµένες
εφαρµογές.
Σύµφωνα µε τις επιταγές της νέας
Οδηγίας, τα φίλτρα ή τα υλικά τους έχουν αξιολογηθεί
µε επιλεγµένους εξοµοιωτές από τις κατηγορίες A, B,
C ή/και D (νερό, οξικό οξύ 3%, αιθανόλη 10%, λάδι),
υπό τις χειρότερες συνθήκες (π.χ. µεγάλος χρόνος
επαφής σε υψηλή θερµοκρασία), όπως κάθε φορά
περιγράφεται στη ∆ήλωση Συµβατότητας.
Επενδύοντας σε µία σειρά προϊόντων ειδικά για τη
βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών, ο Οίκος Pall
διαθέτει προϊόντα συµβατά µε τις κείµενες
ευρωπαϊκές διατάξεις, συµβάλλοντας στην τήρηση
υψηλών προδιαγραφών παραγωγής από τη
βιοµηχανία.
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