
Fødevarer

Stål

Vind

Minedrift

Farmaceutisk

Transport

Landbrug

Offshore

Carsten Holm a/s
S e a l i n g  S o l u t i o n S Carsten Holm a/s

S e a l i n g  S o l u t i o n S

VÆRS’GO OG SPIS!

FødeVaReeGnede TÆTnInGeR 

Bygmestervej 27 | DK-5750 Ringe
Tlf. +45 62 62 52 55 | Fax +45 62 62 52 45 

holm@carstenholm.dk | www.carstenholm.dk 

TOTaLLeVeRandøR
aF PaknInGeR OG TÆTnInGeR

Carsten Holm A/S blev stiftet i 1979. Vi har 

altid fokuseret på både standard og kunde-

tilpassede tætningsløsninger til hydrauliske, 

pneumatiske, statiske og  roterende applika-

tioner.

Vi tilbyder også et bredt produktsortiment af 

tætninger til fødevareproduktion, der lever 

op til EU’s strenge krav. Du kan roligt bestille 

en portion fødevareegnede tætninger hos os 

– hvad enten det drejer som om:

   O-ringe

   U-manchetter

   Clamps

   Unionspakninger

Vores tætninger er særdeles holdbare og  

afgiver hverken farve eller aromastoffer.

Vi tilbyder certificerede standard- og special-

tætninger med fuld sporbarhed og doku-

mentation.

“VI haR eRFaRne OG FLekSIbLe 
MedaRbejdeRe, SOM daGLIGT  
GøR deReS yPPeRSTe FOR aT  
TILFRedSSTILLe jeReS behOV  
FOR TÆTnInGeR”

Ulrik Holm
Direktør

Se FILM OM CaRSTen hOLM a/S



hVORnÅR GÆLdeR 
ReGLeRne?

– OG FOR hVILke TÆTnInGeR …

Alle tætninger i applikationer eller procesudstyr, 

der med rimelighed må antages at kunne komme 

i kontakt med fødevarer, drikke varer og farmaceu-

tiske produkter i forbindelse med en produktion, 

er underlagt disse forordninger. Dette gælder for 

alt udstyr eller maskiner leveret indenfor EU. 

Tætninger, der ikke kommer i kontakt med føde-

varer og lign ende, er naturligvis ikke underlagt 

disse forordninger. 

Reglerne medfører en øget egenkontrol og en 

større administrativ byrde hos os som leverandør.

Som en af de større spillere på markedet, er det 

en opgave, som vi sagtens kan løfte ved hjælp af 

vores ERP system.

dOkUMenTaTIOn  
OG SPORbaRhed 

– VI haR STyR PÅ deT heLe …

Carsten Holm A/S er registreret hos Fødevare-

styrelsen til at måtte producere og markedsføre 

fødevaregodkendte tætninger. 

Vi sørger naturligvis for den nødvendige dokumen-

tation, så din virksomhed lever op til de gældende 

nationale og internationale standarder.

Vi klarer alt det praktiske som for eksempel:

   Levering – i henhold til EC1935/2004 og EC 

2023/2006

   Overensstemmelseserklæring

   Baggrundsdokumentation

   Sporbarhed og mærkning

GÆLdende  
FORORdnInGeR 

–  FødeVaRe- OG MedICInaL-
IndUSTRIen …

Igennem de senere år har EU og Fødevarestyrel-

sen fået øget fokus på mærkning, sporbarhed og 

dokumentation i forhold til materialer, der er i kon-

takt med fødevarer - de såkaldte FKM-materialer.

Gennem forskellige forordninger på fødevareom-

rådet har EU forsøgt at harmonisere lovgivningen 

i alle medlemslandene. På nuværende tidspunkt 

findes der en række forordninger i EU, der dæk-

ker forskellige gummi- og silikonearter anvendt i 

pakninger og tætninger.  

De generelle regler på området er:

 
EC1935/2004 European Alimentarity.  
(FKM), Food Contact Materials 

EC2023/2006 Food and Drugs Administration  
(GMP), Good Manufacturing Practice

Se kontrolrapporten fra  

Fødevarestyrelsen på www.carstenholm.dk 


