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Este documento é emitido pela empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviço, conforme proposta comercial a pedido e disponível no website 
http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. Ao titular do 
presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do Cliente, se houver. A 
responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações no âmbito da operação contida 
nestes documentos. Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o responsável por este ato será processado cível e 
criminalmente, nos termos da lei.  
 
Salvo se de outra forma pactuado os resultados apresentados neste documento se referem exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada (s) e esta(s) amostra(s) serão conservadas somente por 40 
dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa. 
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Declaramos para os devidos fins que o produto EPDM 914 produzido pela empresa Anhembi 

Indústria e Comércio de Borracha LTDA localizada na Rua Major Basílio, 348, São Paulo/SP, inscrita no 

CNPJ 63086227000111, está em conformidade com a Resolução RDC nº 123 de 10 de julho de 2001 

da ANVISA para os ensaios listados abaixo,  

 

 

• Migração Total com simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na condição de ensaio de      

60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1804751 rev01 emitido pela SGS do Brasil 

LTDA. 

 

• Aminas secundárias alifáticas ou cicloalifáticas, conforme relatório de ensaio 4110897 emitido 

pela SGS-Institut Fresenius; 

 

• Migração Específica de Aminas Aromáticas Primárias com simulante etanol 50%, para alimentos 

lácteos, na condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio 4110897 

emitido pela SGS-Institut Fresenius; 

 

• Migração Específica de N-nitrosaminas com simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na 

condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1804751 rev01 emitido 

pela SGS do Brasil LTDA. 

 

 

 

As informações declaradas neste documento são restritas exclusivamente ao produto EPDM 

914, não sendo aplicáveis a outras composições ou a quaisquer modificações em sua formulação.   

 

 

 



 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

N° Documento L-56185.68288.18 

Revisão 02 

Data: 25/01/2019 

Autor R. Souza 

Aprovador por A. Shimizu 

 

Este documento é emitido pela empresa sujeito as suas Condições Gerais de Serviço, conforme proposta comercial a pedido e disponível no website 
http://www.br.sgs.com/pt_br/consumer_testing_br?lobId=16026 . Favor observar os limites de responsabilidade, condições de indenização e jurisdição, definidas naquele documento. Ao titular do 
presente documento as informações aqui contidas refletem resultados da empresa no momento da sua intervenção e apenas dentro dos limites das instruções do Cliente, se houver. A 
responsabilidade da empresa é exclusiva para seu cliente e este documento não desobriga as partes para que exerçam todos os seus direitos e obrigações no âmbito da operação contida 
nestes documentos. Qualquer modificação não autorizada, adulteração ou falsificação do conteúdo ou forma deste relatório é ilegal e o responsável por este ato será processado cível e 
criminalmente, nos termos da lei.  
 
Salvo se de outra forma pactuado os resultados apresentados neste documento se referem exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada (s) e esta(s) amostra(s) serão conservadas somente por 40 
dias. Este documento não pode ser reproduzido, exceto de maneira integral e mediante prévia autorização da empresa. 

 
    

 
Pág 2/2 

 

 

 

Esta declaração é válida enquanto não ocorrer modificações nas legislações mencionadas, e foi 

emitida com base nas informações fornecidas pelo fabricante Anhembi Indústria e Comércio de Borracha 

LTDA, sendo de sua responsabilidade a veracidade das mesmas. 

 

 

 

Barueri, 28 de agosto de 2019 

 

 

 

 

_______________________________  

Renata Rodrigues de Souza, M.Sc. 
Coordenadora de Desenvolvimento 

 

 
Alessandra Shimizu 

Gerente de laboratório 
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Declaramos para os devidos fins que o produto Composto de Silicone produzido pela empresa 

Anhembi Indústria e Comércio de Borracha LTDA. localizada em Rua Major Basílio, 348, São Paulo/SP, 

inscrita no CNPJ 63086227000111, está em conformidade com a Resolução RDC nº 123 de 10 de julho 

de 2001 da ANVISA para os ensaios listados abaixo,  

 

 

• Migração Total com simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na condição de ensaio de      

60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1901443 rev00 emitido pela SGS do Brasil 

LTDA.; 

 

• Teor de Platina, conforme relatório de ensaio BR1901443 rev00 emitido pela SGS do Brasil 

LTDA.; 

 

• Migração Específica de Peróxidos com simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na 

condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1901443 rev00 emitido 

pela SGS do Brasil LTDA.; 

 

• Migração Específica de Aminas Aromáticas Primárias com simulante etanol 50%, para alimentos 

lácteos, na condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio 380519 emitido 

pelo Novo Lab; 

 

• Migração Específica de N-nitrosaminas com simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na 

condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1901443 rev00 emitido 

pela SGS do Brasil LTDA. 
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As informações declaradas neste documento são restritas exclusivamente ao produto Composto 

de Silicone, não sendo aplicáveis a outras composições ou a quaisquer modificações em sua 

formulação.   

Esta declaração é válida enquanto não ocorrer modificações nas legislações mencionadas, e foi 

emitida com base nas informações fornecidas pelo fabricante Anhembi Indústria e Comércio de Borracha 

LTDA, sendo de sua responsabilidade a veracidade das mesmas. 

 

 

 

Barueri, 26 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________  

Renata Rodrigues de Souza, M.Sc. 
Coordenadora de Desenvolvimento 

 

 
Alessandra Shimizu 

Gerente de laboratório 
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Declaramos para os devidos fins que o produto Artefatos de Borrachas (anéis, juntas e/ou 

gaxetas) em NBR produzido pela empresa Anhembi Indústria e Comércio de Borracha LTDA localizada 

na Rua Major Basílio, 348, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ 63086227000111, está em conformidade 

com a Resolução RDC nº 123 de 10 de julho de 2001 da ANVISA para os ensaios listados abaixo,  

 

• Migração de substâncias que conferem COR simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na 

condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1903008 rev00 emitido 

pela SGS do Brasil LTDA.; 

 

• Migração Específica de Metais com simulante ácido acético 3%, na condição de ensaio de 60 ºC 

por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1903008 rev00 emitido pela SGS do Brasil LTDA.; 

 

• Migração Específica de Flúor com simulante ácido acético 3%, na condição de ensaio de 60 ºC 

por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1903008 rev00 emitido pela SGS do Brasil LTDA.; 

 

• Migração Específica de N-Nitrosaminas simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na 

condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio BR1903008 rev00 emitido 

pela SGS do Brasil LTDA.; 

 

• Teor de Ditiocarbamatos,Tiouramas e Xantogenatos (DTX), conforme relatório de ensaio 

BR1903008 rev00 emitido pela SGS do Brasil LTDA.; 

 

• Migração Específica de Alifático Segundário e Aminas Cicloalifáticas, conforme relatório de 

ensaio 4440079 emitido pela SGS-Institut Fresenius  

 

• Migração Específica de Butadieno com simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na 

condição de ensaio de 60 ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio 4440079 emitido pela 

SGS-Institut Fresenius  

 

• Migração Específica de Acrilonitrila com simulante etanol 50%, para alimentos lácteos, na 

condição de ensaio de 60ºC por 4 horas, conforme relatório de ensaio 5035449 emitido pela 

SGS-Institut Fresenius  
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As informações declaradas neste documento são restritas exclusivamente ao produto Artefatos 

de Borrachas (anéis, juntas e/ou gaxetas) em NBR, não sendo aplicáveis a outras composições ou a 

quaisquer modificações em sua formulação.   

 

Esta declaração é válida enquanto não ocorrer modificações nas legislações mencionadas, e foi 

emitida com base nas informações fornecidas pelo fabricante Anhembi Indústria e Comércio de Borracha 

LTDA, sendo de sua responsabilidade a veracidade das mesmas. 

 

 

Barueri, 01 de Março de 2021 

 

 

 
Alessandra Shimizu 

Gerente de laboratório 

 

 

 


