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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
PLN 7037/2015 

 
I. Základní popis: 
Výrobek:    Plastové vědro s víkem 
Typ:     vhodné pro styk s potravinami 
Označení:    PLN 7037 
 

II. Technické parametry: 
Hlavní vnější rozměry:  Ø 31 × 34 cm 
Hmotnost:    0,7 kg 
Objem:    21 l  
Materiál:    polypropylen                                              
Barva:                                                    bílá/černá 
 

III. Způsob posouzení: 
Prohlášení o shodě je vydáno v souladu s prohlášením o shodě a dokumenty dodavatele: 
Výrobce a prodejce  vstřikovaných plastových obalů z polypropylenu prohlašuje, že veškeré 
vyráběné druhy obalů odpovídají požadavkům plynoucích z nařízení 1935/2004ES, ze zákona 
č.258/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.38/2001 Sb ve znění pozdějších 
předpisů (poslední změna vyhláška 127/2009), dále z evropské směrnice 2002/72 včetně všech 
pozdějších předpisů (poslední nařízení ES č. 975/2009) a nařízení komise EU č. 10/2011, 16/2011. 
Při výrobě obalů se používají pouze polypropylény, aditiva a pigmenty, ke kterým jsou k dispozici 
úplná prohlášení o zdravotní nezávadnosti  materiálů určených pro styk s potravinami. 
 
Výrobky splňují: 

 Požadavky na limit celkové migrace do potravinářských simulantů 10,0 (mg/dm2) při 
40°C/10dní/1(dm2/100ml) 

 požadavky pro balení lahůdkářských výrobků 
 požadavky pro skladování při teplotě  – 20 oC 

 
Použité simulanty: 

 Destilovaná voda 
 10% Etanol 
 3% kyselina octová 
 Olivový olej 
 50% Ethanol (migrace esterů kyseliny ftalové) 
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Obsah těžkých kovů ve hmotě polymeru s přídavkem barevného pigmentu. 
 

Název kovu Značka Jednotka výsledek 
Arzen As (mg/kg) < 1,0 
Baryum Ba (mg/kg) < 2,0 
Kadmium Cd (mg/kg) < 2,0 
Chrom Cr (mg/kg) < 2,0 
Rtuť Hg (mg/kg) < 1,0 
Olovo Pb (mg/kg) < 2,0 
Antimon Sb (mg/kg) < 2,0 
Selen Se (mg/kg) < 2,0 

 

Obaly neobsahují žádné látky specifikované s omezením ve výše uvedených nařízeních a 
předpisech. Obaly mohou obsahovat „potravinářské přídatné/aromatizující látky“ používané 
k výrobě polypropylenu. 
 

Označení Ref.č. Hodnota Limit 
(OML/SML/QM) 

E 211 ------------- < 0,11% ------------ 
E 471 56585 < 0,75% ------------ 

 
Zpětná vazba: 
Zpětné dohledání výrobku dle směrnice 1935/2004/ES je zaručeno. 
Dodržováním výše uvedených předpisů je splněna povinnost výrobce k dosažení nezávadnosti 
výrobků z hlediska zákona o potravinách. Přestože je výrobek učen primárně k užití pro potraviny 
a ke skladování při pokojové teplotě, je uživatel povinen  ověřit vhodnost výrobku pro jednotlivý 
druh potravin. Výrobce ani dodavatel nepřebírají žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou 
nevhodným použitím výrobku pro potraviny používané uživatelem. 
 
IV. Použití: 
Plastové vědro PLN 7024 je vhodné pro uchovávání a skladování potravin za normální teploty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Eva Butzke                                                                                                                  Dne: 30. 6. 2015 
 


