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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

 

Είδος υπό έλεγχο: Υλικό συσκευασίας για χρήση λιπαρών τροφίμων 750ml 

Αριθμός δειγμάτων: 1 

Σημεία πελάτη επί δείγματος: - 

Δειγματοληψία από: Πελάτη 

Κατάσταση κατά τη παραλαβή:  Κανονικό 

Ημερομηνία παραλαβής δείγματος: 23/02/16 

Ημερομηνία ανάλυσης: 02/03/16 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Έγινε έλεγχος μεταφοράς πλαστικοποιητών από το δείγμα του πελάτη (Υλικό συσκευασίας για χρήση λιπαρών 

τροφίμων 750ml) σε διαλύτη Ακετονιτρίλιο/ακετόνη σε αναλογία 80/20. Τα αποτελέσματα, τα οποία 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, αφορούν τη συγκέντρωση των πλαστικοποιητών μετά από 1 ώρα και μετά 

από 24 ώρες εκχύλισης. 

 

Παράμετρος 
Μέθοδος 

Ανάλυσης 

Reporting 

Limit (RL) 

Αποτέλεσμα 

μετά από 1h 

Αποτέλεσμα 

μετά από 24h 

Diethyl adipate (DEA), mg / kg 

MTD gnr.80 

(LC – MS / MS) 

0.01 < RL < RL 

Tributyl phosphate (TBP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Diisobutyl adipate (DIBA), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Dibutyl adipate (DBA), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Dimethyl phthalate (DMP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Diethyl phthalate (DEP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Diisobutyl phthalate (DIBP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Dibutyl phthalate (DBP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Tributyl acetyl citrate (TBAC), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Butylbenzyl phthalate (BBP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Diethylhexyl adipate (DEHA), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Diethylhexyl phthalate (DEHP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Dioctyl phthalate (DOP), mg / kg 0.01 < RL < RL 

Diisononyl phthalate (DINP), mg / kg 0.05 < RL < RL 

Diisodecyl phthalate (DIDP), mg / kg 0.05 < RL < RL 

 

 

         Υπογραφή 

 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης :  03/03/16 

 

Δρ. Π. Πασχάλης 

Unit Manager 

 

  

  Τα παραπάνω αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στo δείγμα που ελέγχθηκε. 

  Απαγορεύεται η μερική αναδημοσίευση του παρόντος, χωρίς τη γραπτή άδεια της ΑG.EN.T. Laboratories. 

  Οι μέθοδοι του Π.Διαπίστευσης και μόνον αυτές περιέχουν στην ονομασία τους το ακρωνύμιο MTD. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Αριθμός Πιστοποιητικού: 85 635 

Κωδικός Πελάτη:  2594 

Επωνυμία Πελάτη: KCAN - ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ




