
  

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG’S SPECIFICATION 
Wersja: II 
Data wydania: 25.08.2021 

TYP / TYPE: KUBEK BIO + PRZYKRYWKA / BIO CUP + LID  

MATERIAŁ / MATERIAL: PAPIER + materiał biodegradowalny / PAPER + biodegradable material  

 

NAZWA/ NAME 240 350 470 760 940 
TOLERANCJA/ 
TOLERANCE  

JEDNOSTKA MIARY/ 
UNIT 

ŚREDNICA (góra)/ DIAMETER (A) 90 90 97 117 117 +/- 3% mm 

ŚREDNICA (dno)/  DIAMETER (d) 72 72 74 95 93 +/- 3% mm 

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H) 62 86 102 108 128 +/- 3% mm 

ŚREDNICA PRZYKRYWKI (B) 91 91 98 118 118 +/- 3% mm 

SCHEMAT/OUTLINE            

 

           

DODATKOWE UWAGI/ 
ADDITIONAL REMARKS 

* w związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość tub nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/ Due to a mass production, 
admissible amount of bags  that don`t meet specified requirements, may be up to 2% of delivery; 
** Czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością: Każde warunki kontaktu z żywnością, które obejmują napełnianie na gorąco lub podgrzewanie do 
temperatury T, gdy 70 °C ≤ T ≤ 100 °C przez nie więcej niż t = 120/2^((T-70)/10) minut, po czym nie następuje długoterminowe przechowywanie w temperaturze pokojowej lub 
w stanie schłodzonym./ Duration and temperature of storage while in contact with food: Any food contact conditions that include hot-fill and/or heating up to a temperature T 
where 70 °C ≤ T ≤ 100 °C for maximum of t = 120/2^((T-70)/10) minutes, which are not followed by long term room temperature or refrigerated storage. 
*** Sama przykrywka nie gwarantuje hermetycznego zamknięcia/ The lid itself does not guarantee a hermetic closure; 
**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on 
the outline depending on the production batch. 

          

 



  

SPECYFIKACJA OPAKOWANIA / BAG’S SPECIFICATION 
Wersja: IV 
Data wydania: 25.08.2021 

TYP / TYPE: KUBEK EKO + PRZYKRYWKA / EKO CUP + LID  

MATERIAŁ / MATERIAL: PAPIER + PE  

 

NAZWA/ NAME 240 350 470 760 940 
TOLERANCJA/ 
TOLERANCE  

JEDNOSTKA MIARY/ 
UNIT 

ŚREDNICA (góra)/ DIAMETER (A) 90 90 97 117 117 +/- 3% mm 

ŚREDNICA (dno)/  DIAMETER (d) 72 72 74 95 93 +/- 3% mm 

WYSOKOŚĆ OPAKOWANIA/ HEIGHT (H) 62 86 102 108 128 +/- 3% mm 

ŚREDNICA PRZYKRYWKI (B) 91 91 98  118 118 +/- 3% mm 

SCHEMAT/OUTLINE            

 

           

DODATKOWE UWAGI/ 
ADDITIONAL REMARKS 

* w związku z seryjną produkcją opakowań dopuszczalna ilość tub nie spełniających wymagań zawartych w specyfikacji, może wynosić do 2% partii/ Due to a mass production, 
admissible amount of bags  that don`t meet specified requirements, may be up to 2% of delivery; 
** Czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością: Każde warunki kontaktu z żywnością, które obejmują napełnianie na gorąco lub podgrzewanie do 
temperatury T, gdy 70 °C ≤ T ≤ 100 °C przez nie więcej niż t = 120/2^((T-70)/10) minut, po czym nie następuje długoterminowe przechowywanie w temperaturze pokojowej lub 
w stanie schłodzonym./ Duration and temperature of storage while in contact with food: Any food contact conditions that include hot-fill and/or heating up to a temperature T 
where 70 °C ≤ T ≤ 100 °C for maximum of t = 120/2^((T-70)/10) minutes, which are not followed by long term room temperature or refrigerated storage. 
*** Sama przykrywka nie gwarantuje hermetycznego zamknięcia/ The lid itself does not guarantee a hermetic closure; 
**** Położenie fotokomórki może różnić się od zaznaczonego na schemacie w zależności od partii produkcyjnej/The position of the photocell may differ from that marked on 
the outline depending on the production batch. 
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