Prohlášení o shodě
Výrobce:
Adresa:
IČO:
DIČ:

EKOLAS spol. s r.o.
Gen. Svobody 601, 793 05 Moravský Beroun
46577831
CZ46577831

Na svou výlučnou zodpovědnost prohlašujeme, že výrobky:
fólie z LDPE a jednoduché výrobky z této fólie – sáčky a pytle transparentní
složení: polymer PE-LD BRALEN FB 2-30 a PE BRALEN RB 03-23,
splňují požadavky stanovené níže uvedenými technickými předpisy v platném znění pro
dlouhodobý kontakt se všemi typy potravin po dobu až 6 měsíců při pokojové a nižší teplotě, včetně
možnosti zahřátí až na 70°C po dobu až 2 hodin nebo 100°C po dobu až 15 minut, při poměru plochy
výrobku k balené potravině 6 dm2 /1 a více kg (litr).
Výrobky splňují požadavky na limitní hodnoty pro migraci látek omezených specifickým migračním
limitem (SML):
 Dle přílohy I Nařízení komise 10/2011: oktadecyl-3-(3,5-di-terc-butyl-4hydroxyfenyl)propanoát, PM/Ref.č.68320, CAS č. 2082-79-3, SML=6 mg/kg, bis(2,4dikumylfenyl)-pentaerythritol-bisfosfit, PM/Ref.č. 38840,CAS č. 154862-43-8, SML=5 mg/kg,
N,N-bis(2-hydroxyethyl)alkyl(C8-C18)aminy. PM/Ref.č. 39090, CAS č. 71786-60-2,
SML=1,2mg/kg.
 Dle přílohy II Nařízení komise 10/2011: kovy (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn) a primární aromatické
aminy.
Výrobky splňují obecné požadavky dané článkem 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
1935/2004/ES v platném znění o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Součet obsahu těžkých kovů (olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu) v PE fólii a ve výrobcích
z PE fólie nepřekračuje hodnotu 100 mg/kg povolenou zákonem 66/2006 Sb..
Použité technické předpisy:
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/ES v platném znění o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami
 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. v platném znění o hygienických
požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
 Nařízení Komise EU 10/2011 v platném znění týkající se materiálů a předmětů z plastů
určených pro styk s potravinami
 Zákon ČR č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví
 Nařízení komise ES č. 2023/2006 v platném znění o správné výrobní praxi pro materiály a
předměty určené pro styk s potravinami
Bližší údaje jsou uvedeny v platných certifikátech, Atest č. 472108296/1 našeho dodavatele
polotovarů/fólií pro deklarované výrobky. Tuto dokumentaci poskytneme zákazníkovi na vyžádání.
V Moravském Berouně dne 5. 2. 2020

Jan Ogurčák, jednatel firmy

