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Foto-initiatoren & migratie
Mengsels van foto-initiatoren worden vaak toegevoegd aan UV-inkten, gebruikt voor de bedrukking van kartonverpakkingen bestemd voor contact met levensmiddelen, omdat zij het droogproces aanzienlijk versnellen via
een radicalair polymerisatieproces. Foto-initiatoren die niet deelnamen in de polymerisatie kunnen migreren van
het verpakkingsmateriaal naar de voeding. Daarnaast komen foto-initiatoren vaak voor in gerecycleerde kartons,
als gevolg van het recyclageproces [1]. Restanten van deze foto-initiatoren kunnen bijgevolg migreren vanuit de
kartonverpakking en zo de voeding contamineren.
In 2005 werd 30 miljoen liter melk voor baby’s van de markt gehaald in Italië door de aanwezigheid van de fotoinitiator 2-isopropylthioxanthon [2]. Sindsdien werden ook tal van andere foto-initiatoren teruggevonden in de
voeding, zoals o.a. 4-methylbenzofenon in ontbijtgranen in 2009 [3].

Foto-initiatoren & wetgeving
Ondanks de mogelijke problematiek van foto-initiatoren in voeding, bestaat er nog steeds geen specifieke Europese wetgeving voor het gebruik van UV-inkten bestemd voor de bedrukking van contactmaterialen. Daartoe
stelden Zwitserse overheden een ordonnantie op voor materialen bestemd om in contact te komen met voeding
[4]. Bijlage 6 bevat een lijst met specifieke migratielimieten (SMLs) voor geëvalueerde componenten en legt een
SML van 0,01 mg kg-1 op voor niet-geëvalueerde componenten.
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Foto-initiatoren & analytiek
Nog voor het verpakken, worden kartonverpakkingen die bestemd zijn voor de verpakking van droge voeding,
onderworpen aan migratiestudies. In dergelijke migratiestudies, wordt de migratie van foto-initiatoren uit de
kartonverpakkingen gesimuleerd door het karton in contact te brengen met het simulant voor droge voeding,
namelijk het 2,6-diphenylphenylene oxide polymeer of Tenax® (commerciële naam). Dit contact wordt gedurende
10 dagen bij 60°C behouden, om zo langdurig contact bij kamertemperatuur te simuleren [5].
In dit kader werd een methode voor de kwantitatieve bepaling van 15 foto-initiatoren in Tenax® ontwikkeld.
Gedurende het migratie-experiment, wordt het contact tussen de kartonverpakking en het simulant (Tenax®)
verzekerd door een gesloten petrischaal (Figuur 1). De onbedrukte zijde van het kartonstaal wordt in contact
gebracht met 1 gram Tenax® in een gesloten, met aluminium omhulde, petrischaal. Eens het migratie-experiment
(10 dagen bij 60°C) voltooid is, wordt gebruik gemaakt van acetonitril om de Tenax® te extraheren en de extracten
worden geanalyseerd met ultra hoge performantie chromatografie – tandem massaspectrometrie (UPLC-MS/MS).

Figuur 1. Weergave van de bepaling van de migratie van foto-initiatoren uit kartonverpakkingen naar Tenax®.

Foto-initiatoren en de Belgische markt
De ontwikkelde methode werd nadien toegepast op 15 kartonstalen bestemd voor de verpakking van droge
levensmiddelen als rijst, pasta, ontbijtgranen, paneermeel,... In bijna de helft van de geteste stalen migreerden
benzofenon en/of ethyl-4-dimethylaminobenzoaat naar Tenax®. Ook de migratie van 2,4-diethyl-9H-thioxanthen9-on, 2,2-dimethoxy-2-fenyl acetofenon, 4-fenylbenzofenon en methylbenzofenon werd bevestigd voor bepaalde
kartonstalen. De migratie bleef echter telkens beperkt en alle stalen werden conform bevonden.
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