SGA produkty majú niekoľko certifikácií, ktoré zaručujú, že výrobky sú
bezpečné a spoľahlivé

Známka PEFC
Rada PEFC (Program pre podporu lesa systémom certifikácie) je nezávislá, nezisková,
mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 1999, podporuje trvalo udržateľné lesné
hospodárstvo prostredníctvom nezávislej certifikácie treťou stranou. PEFC poskytuje
overovací mechanizmus kupujúcim dreva a výrobkov z papiera, že sa podporuje trvalo
udržateľné obhospodarovanie lesov.
PEFC funguje v celom dodávateľskom reťazci lesa na podporu osvedčených postupov v lese a
zabezpečiť, aby drevo a iné lesné výrobky sú vyrábané s ohľadom na prísnych ekologických,
sociálnych a etických noriem.
PEFC je zastrešujúcou organizáciou. Funguje to tým, že podporia vnútroštátne systémy
certifikácie lesov vyvinutých pomocou viacerých zúčastnenými stranami procesov a
prispôsobená miestnym podmienkam a prioritám.

Známka Swan
Swan je oficiálna environmentálna značka severských krajín, ktorá ugarantuje, že výrobok je
dobrá voľba pre životné prostredie.
Papier odolný proti tukom označený známkou Swan patrí medzi najmenej nebezpečné pre
životné prostredie v rámci svojej skupiny a dokazuje, že výrobok spĺňa prísne ekologické
požiadavky.
Požiadavky na produkt sú založené na hodnotení životného cyklu výrobku a týkajú sa výroby,
používania a odpadu. V prípade papiera odolného proti tukom spĺňa normu použitím
certifikovaných surovín, ktoré zaručujú nízke emisie do ovzdušia a vody a zníženie spotreby
energie.

Biologická rozložiteľnosť a kompostovateľnosť
SAGA výrobky nesúce označenie B & C sú certifikované ako biologicky rozložiteľné a
kompostovateľné nezávislou treťou stranou. Spĺňajú požiadavky normy EN 13432 s ohľadom
na kompostovateľnosť v reálnych podmienkach.

Kontakt s potravinami
Rámcového nariadenia (ES) 1935/2004 (L338 / 4) uvádzajú, že materiály pre styk s
potravinami musia byť bezpečné. Nesmú kontaminovať potraviny v množstvách, ktoré by
mohli ohroziť ľudské zdravie, zmenu zloženia potravín neprijateľným spôsobom alebo zhoršiť
chuť a vôňu potravín.
Ak je výrobok určený pre styk s potravinami, musí byť označený pre styk s potravinami alebo
niesť symbol so sklom a vidličkou.
SAGA výrobky sú certifikované ako materiály pre styk s potravinami nezávislou treťou
stranou.

Kóšer
Všetky SAGA výrobky sú kóšer, čo znamená, že potraviny a výrobky používané v styku s
potravinami, majú zloženie a výrobné postupy ktoré sú v súlade so židovskými diétnymi
právami. Kvalita papierov (SAGA papier na pečenie, SAGA papier na varenie a pečenie Cook a
SAGA sáčky), z ktorých su SAGA výrobky vyrobené z, boli certifikované organizáciiou The
Star-K, jedenou z najväčších certifikačných agentúr kashrus v Severnej Amerike. Certifikácia
dáva súhlas na zobrazenie Star-K symboul na SAGA obaloch.

halal
Všetky SAGA výrobky sú klasifikované ako "čisté" [Tahir] a prípustné na základe rituálnych
islamských predpisov, a preto hodnotená ako "halal". SAGA výrobky boli certifikované
Kooperáciou-Partner islamského centra Hamburg (Imam Ali Mosque) v Brémach. Certifikácia
dáva súhlas na zobrazenie symbolu Hala na SAGA obaloch.

Maximálne teploty použitia
SAGA produkty nesúce toto označenie, sú určené pre použitie v pomerne vysokých
teplotách, do rúry a podobné spotrebiče. Odporúčaná teplota pre maximálne využitie týchto
produktov je 220° C

