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Vyhlásenie o zhode 
(O schválení potravín, migrácii a sledovateľnosti) 

 
Nariadenie Európskej komisie (ES) č. 10/2011 týkajúce sa plastových materiálov a predmetov určených pre styk s 

potravinami s doplnkami vrátane smernice (EC) č. 2020/1245.  
 

a 
 

Nariadenie (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch učených na styk s potravinami 
 

a 
 

Nariadenie (ES) č. 2023/2006 o správnych výrobných postupoch materiálov a predmetov učených na styk s 
potravinami  

 

a 

 

Nariadenie (ES) č. 2022/1616 o recyklovaných plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s 
potravinami 

 
Balenie: modré a čierne farebné série EPS vratných plastových zásobníkov.  
Materiál: polyetylén s vysokou hustotou - HDPE s farebnou predzmesou.  

Tento materiál obsahuje prísady, ktoré povoľuje nariadenie ES č. 10/2011, regulované so 
špecifickým migračným limitom a môžu obsahovať aj látky, ktoré sú schválené ako prídavné látky v 
potravinách („prídavné látky s dvojakým použitím“): E170, E171, E172, E173, E570 a E551.  

Skladovanie: Pri chladení a zmrazovaní (minimálne -15 °C / 5 °F) až do izbovej teploty. Technická doba 
skladovania sú 3 mesiace. Nie je vhodný na ďalšie výrobné procesy ako pasterizácia alebo 
sterilizácia alebo pre umelé ohrievanie >30 °C. Vhodné pre vonkajšie použitie. 

 
Zhoda bola overená celkovým a špecifickým testovaním migrácie použitím povrchu s objemom 6 dm2 na kg 
potravín. Na testovanie sú zámerne zvolené najhoršie podmienky s vodnými simulantmi - kyselina octová 
a etanol. Testy vykonáva spoločnosť Intertek Laboratories, Holandsko, trojnásobnom testovaním a testovaním s 
olivovým olejom vykonáva v štvornásobnom prevedení. Pri tomto výrobku sa vykonalo posúdenie rizika v súlade 
s článkom 19 nariadenia (EU) č. 10/2011.Výsledky testov sú v rámci stanovených celkových a špecifických 
migračných limitov.  
 
Týmto potvrdzujeme, že všetky naše obaly a obalové komponenty, ktoré sa majú používať na nelúpané a 
nerezané ovocie a zeleninu a balené potravinové výrobky, spĺňajú požiadavky vyššie uvedených právnych 
predpisov. 
 
Naše obaly sú vyrábané v súlade so správnou výrobnou praxou tak, aby za normálnych alebo predvídateľných 
podmienok používania nemuseli prenášať svoje zložky do potravín v množstvách, ktoré by mohli: 

- ohroziť ľudské zdravie, 
- spôsobiť neprijateľnú zmenu zloženia potravín alebo zhoršenie ich organoleptických vlastností. 

 
Toto vyhlásenie vás nezbavuje povinnosti a zodpovednosti zistiť, či je náš obal vhodný pre váš výrobok. 
 
 
 

Uchováme adekvátnu dokumentáciu tohto certifikátu, umožňujúceho vykonávanie previerok. 
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