
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Popis * Sáček s plochým dnem, SKU: 50099, 50199, 50299, 50399, 50499, 50599, 50699

Aplikace Obalové materiály pro potraviny

Materiál KRAFT 50 / BOPA 15 / PE 50

TEST REPORT No. FUFDCP2019-03517 – M

* ) Toto prohlášení je platné pro všechny výrobky stejné skupiny výrobků nebo struktury materiálu.

Výrobky splňují limity celkové a specifické migrace na úrovni nejvýše 10mg/dm2
Celková úroveň koncentrace olova, rtuti, kadmia a šestimocného chromu nepřekročí hladinu 100mg/kg

Látky, které podléhají omezením a jsou použity ve výše uvedeném produktu:

Substance Ref nr. CAS nr. Omezení

Erukamid 52720 112-84-5 SML = 60mg/kg

Použité plastové materiály ve styku s potravinami:

Označení Popis

PE polyethylen

Tento výrobek může mít přímý kontakt s těmito potravinami:

X Suché

X Vodnaté

X Alkoholické

X Kyselé

X Mléčné

X Tučné*

Druhy potravin, které nebyly kontrolovány a nejsou zde uvedeny, nesmí přijít do kontaktu s materiálem. Chtěli bychom poukázat na to, že 
tyto údaje se vztahují pouze ke kontaktu s materiálem v tabulce a nemluvě o tom, zda stálá náplň se specifickými obsahy pro to je vhodné. 
Za ověřování vhodnosti obalového materiálu pro svůj účel kromě výše uvedených je zodpovědný uživatel!

*) Výměna s organickými rozpouštědly byly provedeny s upravenými zkušebních podmínek podle EN1186-1: 2002, oddíl 7.2

Doba trvání ve styku s potravinami 10d/40°C

Poměr mezi velikostí povrchu a objemu 5dm2/1L

Společnost Doypacky s.r.o. potvrzuje, že fólie a sáčky vyrobené z uvedených materiálů byly vyrobeny z povolených 
materiálů, mohou mít přímý kontakt s potravinami a splňují požadavky v tomto směru stávajících právních předpisů: 

- zákon o obalech §3 a §4 č. 477/2001 Sb., v aktuálním znění.
- nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami
- nařízení Komise (ES) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami
- nařízení Komise (ES) č. 1895/2005, kterým se omezuje použití určitých epoxiderivátů v materiálech a předmětech určených 

pro styk s potravinami
- nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami
- směrnici 85/572/EWG, kterou se stanoví seznam simulantů používaných při zkoušení migrace komponentů z materiálů 

předmětů určených pro styk s potravinami.
- směrnici Komise 2004/19/WE o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

Společnost Doypacky s.r.o má k dispozici veškerou technickou dokumentaci vztahující se k prohlášení a je schopna ji 
předložit příslušnému kontrolnímu orgánu.
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