
         ΤΡΜΟ-ΛΔΒΑΝΣΗ Α.Β.Δ.Δ.                                                            
                                            ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ                A.R.M. 
                                    6 km Π.Δ.Ο. Ληβαδεηάο-Λακίαο 32100 Ληβαδεηά GREECE 

                                               Σει: 0030 22610 20063-5 Fax: 0030 22610 28208   
                                     e-mail: rotosal@otenet.gr    http:// www.rotosal.gr       
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

ROTOSAL /  SYRMOS-LEVANTIS S.A.          Livadia Greece E.U.                                             Page 1 of 1   

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Καηαζκεςαζηή Πλαζηικών Γεξαμενών από LLDPE 

ύμθωνα με ηο άπθπο 26/παπάπη.6 ηος Κώδικα Σποθίμων και ηος Κανονιζμού 1935/2004 Δ.Κ. 

 
 Διζαγωγέαρ Ππώηηρ Ύληρ  – Καηαζκεςαζηήρ πλαζηικών Γεξαμενών: ΤΡΜΟ – ΛΔΒΑΝΣΗ  

     Α.Β.Δ.Δ.  δ.η. “ROTOSAL” Γ/λζε: 6ν ρικ. Π.Δ.Ο. Ληβαδεηάο – Λακίαο 32100 Ληβαδεηά Βνηωηίαο 
      Σει:+302261023511-2 Fax: +302261028208  e-mail: rotosal@otenet.gr     

      Τπεύζπλνη Δπηρείξεζεο: Λεβαληή Άλλα – Γηεπζύλωλ ύκβνπινο  
                                        Κνηξώλεο Γεκήηξηνο Τπεύζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο   

 Παπαγόμενα πποϊόνηα: Γεμακελέο πιαζηηθέο απνζήθεπζεο λεξνύ, ειαηώλ, νίλνπ θιπ. 
 Πξώηε Ύιε: Γξακκηθό Πνιπαηζπιέλην (LLDPE powder, density 0,930 – 0,945, MFI 2,7 – 6,0)  

 Υξωκαηηζκόο: Master batch κε βάζε γξακκηθό πνιπαηζπιέλην (LLDPE base resin) 

 Ημερομηνία Γήλωσης σμμόρυωσης:   07.01.2021 

 Σα πιαζηηθά πξνϊόληα παξαγωγήο ηεο εταιρίας ROTOSAL είλαη θαηαζθεπαζκέλα ακηγώο από γξακκηθό 

πνιπαηζπιέλην (LLDPE) θαη πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη από ην 

άξζξν 26 ηνπ Κώδηθα Σξνθίκωλ ηνπ Γ. Υ. Κ. , όπωο είλαη ζε ηζρύ, θαζώο θαη ηνπο θαλνληζκνύο (ΔΚ) αξηζκ. 
1935/2004 & 10/2011 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ θαλνληζκό ΔΔ 1183/2012. 

 πγθεθξηκέλα, είλαη θαλνληθά θαη πιεξνύλ ηνπο ζρεηηθνύο όξνπο όζνλ αθνξά ηε κεηαλάζηεπζε ηωλ 

ζπζηαηηθώλ ηνπ ζηα πδαηηθά, όμηλα θαη ιηπαξά ηξόθηκα, γηα ηε ρξήζε ηελ νπνία πξννξίδεηαη. 

 Οη ρξεζηκνπνηνύκελεο πξώηεο ύιεο είλαη γξακκηθό πνιπαηζπιέλην LLDPE ηωλ εηαηξηώλ Polimeri Europa S.p.A. 

(Clearflex RL-50) θαη MATRIX POLYMERS (M-748)  Δπηζπλάπηνληαη Data Sheets, MSDS & θαηαιιειόηεηα 
επαθήο κε ηξόθηκα, ηωλ εηαηξηώλ, ζύκθωλα κε ηηο Δπξωπαϊθέο πξνδηαγξαθέο. 

 Σα ρξώκαηα είλαη ζε κνξθή Master batch κε βάζε ην γξακκηθό πνιπαηζπιέλην θαη είλαη ζπγθέληξωζεο 40% ζε 

ρξώκα. Δπηζπλάπηνληαη θαηαιιειόηεηεο γηα ηα ρξεζηκνπνηνύκελα ρξώκαηα ηεο εηαηξίαο ΠΛΑΣΙΚΑ ΚΡΗΣΗ 
Α.Δ. 

 Η επεμεξγαζία (αλάκημε – ρξωκαηηζκόο – πνπδξάξηζκα – ζπζθεπαζία) γίλεηαη κε δηαδηθαζίεο εληόο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Όηαλ γίλεηαη ε αλάκημε, απηή γίλεηαη ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 2%, δειαδή ε ηειηθή αλαινγία 
ρξώκαηνο είλαη κηθξόηεξε ηνπ 2% θαηά βάξνο.     

 Η παξαγωγηθή δηαδηθαζία γίλεηαη κε Πεξηζηξνθηθή Υύηεπζε (Rotational Molding). Η ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

είλαη κία θπζηθή δηεξγαζία κεηαπνίεζεο κε ζέξκαλζε, ηεο πξώηεο ύιεο από κνξθή ζθόλεο ζε ζηέξεν 

κνξθνπνηεκέλν ζρήκα. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη άιιεο πξώηεο ύιεο. 
 Η εηαηξία ROTOSAL δηαζέηεη ύζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο ISO-9001:2015 γηα όιεο ηηο δηαδηθαζίεο, από ηελ 

BVQI, από ην 1998. 

 Η εηαηξία ROTOSAL έρεη πξνζζέζεη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο, ΔΛΔΓΥΟ ηωλ ηειηθώλ πξνϊόληωλ ηεο, από ηα 

εξγαζηήξηα δηαπηζηεπκέλωλ εξγαζηεξίωλ, κε ηελ κεηαλάζηεπζε ηωλ πιηθώλ θαηά ηελ επαθή κε ηξόθηκα. 
ρεηηθά πηζηνπνηεηηθά επηζπλάπηνληαη. 

 Η ρξήζε ηωλ δεμακελώλ δελ απαηηεί θάπνηα ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ή πξνδηαγξαθή. Σν  απνζεθεπόκελν 

ηξόθηκν δίλεη ηηο αλάινγεο πξνδηαγξαθέο απνζήθεπζεο & ζπληήξεζεο. Έιεγρνο γίλεηαη όηαλ ε ζπληήξεζε ηωλ 
ηξνθίκωλ απαηηεί ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ. Απηόο ν έιεγρνο είλαη επζύλε ηνπ ρξήζηε.     

 

Γηα ηελ δεινύζα εηαηξία ΤΡΜΟ – ΛΔΒΑΝΣΗ ΑΒΔΔ  “ROTOSAL”  
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Γηεπζύλωλ ύκβνπινο                                                                                                  Τπεύζπλνο .Γ.Π.                            

mailto:rotosal@otenet.gr

