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TELLIMISLEHT TOIDUGA KOKKUPUUTUVATE PLASTIKMATERJALIDE JA 
-ESEMETE ANALÜÜSIKS 

AINE MIGRATSIOONIPOTENTSIAALI MATEMAATILINE MODELLEERIMINE  
Eseme nimetus:………………………………………………………………….............................….….………….. 
Tootja / maaletooja:……………………………….............................………………………….….……………….. 
Matemaatilise modelleerimise tellija kontaktisik………....………….........................……tel:………….……….. 
Materjalid ja esemed on kontaktis:  
 Kõigi toiduainetega  Piimatoodetega  Toiduainetega, mille rasvasisaldus on üle 20 %.  
 Järgnevate toiduainetega: 
Teave kontakttingimuste kohta.……………………………………………………...……………          
Kontaktpindala, dm²:   
Kontaktis oleva toiduaine kogus, L: 
Kui kontakttemperatuur ei muutu, siis täidetakse ainult 1. rida.  
1. Temperatuur, Cº: Kestvus: 
2. Temperatuur, Cº: Kestvus: 
Teave plastikmaterjali kohta. NB! Kui tegemist on mitmekihilise plastikmaterjaliga, siis jäetakse tabeli väljad tühjaks 
ja täidetakse Lisas 1 toodud tabelid. 
Polümeeri nimetus: 
Polümeeri paksus, cm: 
Polümeeri tihedus, g/cm3: 
Teave migreeruda võiva aine kohta. NB! Kui tegemist on mitmekihilise plastikmaterjaliga, siis jäetakse tabeli väljad 
tühjaks ja täidetakse Lisas 1 toodud tabelid. 
Aine nimetus: 
Aine CAS Nr: 
*Piirnorm (SML), mg/kg: 
*Aine molekulmass, g/mol: 
Aine algkontsentratsioon polümeeris, % või mg/kg: 
*Antud lahtri täitmine on soovituslik. 
Proovi tellija:.......................................................................................................................telefon:............................ 
Tellija aadress:............................................................................................................................................................. 
Garanteerime tasumise analüüside eest.    Proovi tellija allkiri ………..............................……………………... 
 
Maksmise viis :      arvega      sularahas   
Maksja : …………………………………………..............................…………. Reg.nr. ………………………… 
Maksja aadress:………………………………………………………..............................………………………… 
Vastuse saamine :  
   postiga (Postiaadress)……………………..………..............................…………………………………………... 
   Kotka 2 (vastusest teatamine: e-mail / tel. )………………………………………..…………............................... 
   PDF ( e-mail): …………………………………………………………………….…………................................. 
Tellimuse esitamise kuupäev…….................…..…….esitaja nimi/ allkiri: ………..............…………………… 
Tellimuse vastuvõtu kuupäev…….....…….................vastuvõtja nimi/ allkiri: ……………………...............…. 

 
Proovi kood laboris:   
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Mitmekihilised plastikmaterjalid. Teave iga plastikkihi kohta.  

 
Kiht nr 1 

KONTAKTIS 
TOIDUGA 

Kiht              
nr 2 

Kiht              
nr 3 

Kiht                
nr 4 

Kiht               
nr 5 

Polümeeri nimetus 
(PP, PA jne) 

     

Kihi paksus,  
cm 

     

Kihi tihedus,  
g/cm3 

     

Migreeruva aine 
nimetus 

     

Migreeruva aine 
CAS Nr 

     

Migreeruva aine 
algkontsentratsioon 
polümeeris,  mg/kg 

     

*Migreeruva aine 
piirnorm (SML), 

mg/kg 

     

*Migreeruva aine 
molekulmass, 

g/mol 

     

*Antud lahtri täitmine on soovituslik. 
 
Tellimuse esitamise kuupäev…..…..….........…..esitaja nimi/ allkiri: …….........…..……………… 
Tellimuse vastuvõtu kuupäev………......….......vastuvõtja nimi/ allkiri: ………….......………….. 

 
 

Proovi kood laboris:  


