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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
PLN 7027/2015
I. Základní popis:
Výrobek:
Typ:
Označení:

Plastové vědro s víkem
vhodné pro styk s potravinami
PLN 7027

II. Technické parametry:
Hlavní vnější rozměry:
- horní Ø:
- dolní Ø:
- výška:
Hmotnost:
Objem:
Materiál:
Barva:

26,9 cm
22,5 cm
26 cm
0,35 kg (včetně víka)
10,7 l , max. 11 l
polypropylen
bílá

III. Způsob posouzení:
Prohlášení o shodě je vydáno v souladu s prohlášením o shodě a dokumenty dodavatele:
- Prohlášení o shodě ze dne 5.10.2015:
Parametry výrobku PLN 7027 se shodují s uvedenými technickými dokumenty a právními
předpisy:
- čl. 16 Nařízení EP a rady EU č. 1935/2004, Nařízení komise (EU) č. 10/2011, Nařízení komise (EU)
č. 1282/2011 v aktuálním znění
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
- zákon č. 71/2000 Sb. Ze dne 24. 2. 2000, kterým se mění zákon č.22/1997 Sb. z hlediska
bezpečnosti a technických požadavku na výrobky
- Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
- Zákon č. 372/2011 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MZ CSR č. 45/1996 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Potvrzujeme, že uvedený obal je ve shodě s Nařízením 1935/2004/ES o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami, vyhovuje požadavkům Evropských direktiv 82/711/EEC,
85/572/EEC,
94/62/EC, 2002/72/EC, 2004/12/EC je zdravotně nezávadný a vyhovuje
požadavkům zákona č.258/2008 Sb. v aktuálním znění o ochraně zdraví ve znění vyhlášky MZ
38/2001 Sb. v aktuálním znění o hygienických požadavcích na výrobky, určené pro styk
s potravinami a pokrmy.
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Všechny materiály, ze kterých je výše uvedený výrobek vyroben včetně barev a lepidel, splňují
tyto podmínky:
- Součet množství těžkých kovů Pb, Cd, Hg, CrVI+ je v souladu s ustanovením článku 11
směrnice EP a rady 94/62/EC o obalech a obalových odpadech nepřekračuje limitní
hodnotu 100 µg/g
- Jsou ve shodě s požadavky zákona č.258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví)
a vyhlášky č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk
s potravinami ve znění pozdějších úprav
- Jsou ve shodě s požadavky nařízení EP a rady (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami, nařízení komise (ES) 1895/2005 o omezení použití
některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
a nařízení komise (ES) 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty
určené pro styk s potravinami.
Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek, na nějž se vztahuje toto
prohlášení, je ve shodě s uvedenými předpisy a normami. Vlastnosti tohoto výrobku splňují
základní požadavky na výrobky, výrobek je za podmínek obvyklého nebo určeného použití
bezpečný. Výrobce přijal opatření k zabezpečení shody všech výrobku uváděných na trh
s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobky.

IV. Použití:
Plastové vědro PLN 7024 je vhodné pro uchovávání a skladování teplých, studených
a mražených potravin za podmínek uvedených v příslušném technickém listu.

Ing. Eva Butzke

Dne: 8. 10. 2015
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