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Finm PEMAR, spol. s r.o. jako dodavatel fólií prohlašuje. Že výrobkyg které Vám
dodáváme pod materiálovým označením HDPE polohadice 285 mm x 0,025 rnm

jsou vyhovují€í pro sqrk s potravinamí a p®krmy

ve smyslu Naři'zení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 a dle  Naři'zem' komise
(EU)č.10/2011omateriálechapředmětechzplastůurěenýchprostykspotravinamiavšech
následujících měn zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvis©jících zákonů, ve zněm' následujících předpisů, vyhlášky MZ ČR č.386/2008 Sb. o

3;gížn:ůkŘczhgoRŤ3?|asvá,í;go?asť.r3bíž.%Ře3:5gr|;2Sá;%%§::ra#FRig.ž;#2mo%,8VšbTění
Tato l©gislativa je v souladu s legislatívou ES.

Výrob©k splňuje požadavky  uvedených v Seznamu povolených látek ES.
Neobsáhuje látky. pro něž jsou podle této legislativy zavedena omezení, neobsahuje ani těžké
kovy® V případě obsahu pigmentů stvrzujeme, že čistota pigmentu vyhovuje Bgw nebo
AP/89/1, prohlašujeme, Že pigmenty nejsou na bázi sloučenin antimonug arzenu, chromu 6+,
kadmiag o]ovag rtutá, selenu případně arylsloučenin. Výrobek splňuje požadavky na limitm'
hodnoty pro mÉgraci látek omezených specifickým migračm'm limitem (SML):
Dle přl'lohy I Nařízení komise 10/2011 : oktadecyl-3-(3,5-diterc-butyl-4-hydroxyf©nyl)9
propanoát.  PMffief.č. 6§320, CAS č. 2082-79-3, SML = 6 mgA€g. Die přílohy 11  ,
v souladu s článkem 12 Nařízem' komise  č.10/201 ]  globální rigračni' list (OML) nepřesahuje
10mg/dm2 (60mg/kg)®

Suroviny použité pro výrobu fólie na sáčkyg které jsme Vám dodali obsahují tyto
monomery a aditiva, pro Lfteré je stanoven specifický migrační list {SML):

Nam® of monom@r/additiv© PN ref. SML

Oktadecyl 3-(3,2-d i-tert-butyl-4-
68320 6 mgfflhydrox     ®n   1      ropionate

stearic acid 89040 25 mg/kg
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PE fólie jsou vhodné pro přímý styk s kyselými i zásaditými potravinami.
PE materiál je možno použít i ke zmrazování a balení tekutin.
Poměr mezi velikostí povrchug který je ve styku s p®travin®u a objemem není pro tento dmh
materiálu omezen.

Výrobky vyhovují výše uvedeným předpisům pro dlouhodobý konta±st se všemi typy
potrav.in
A pokmů po dobu až 6 měsíců pfi pokojové teplotě a nižší teplotě, včetně možnosti zahřátí až
na 70°C po dobu 2 hodin nebo na 100®C až 15 minut. Poměr 6 dm2/1 kg (litr) a více
potraviny.

Splnění požadavků Na ři'zení komise EU 1416/2016 a Nařízení komise m  752/20] 7 je
dekiarováno dodavateli základních materiálů.
Tuto dokumentaci poskytuje PEMAR spoE. s r.o. zákaznikovi na vyžádání.

Prohlášení je vydané na základě:

- výsledků zkoušek, provedených v nezávislé laboratoři
- prohlášení výFobce granulátů, případně aditiv.

Prohlášení vydáno pro zúkazm'ka:

ETA a.s., Zelený pmh 95/97, 147 00  Praha 4
IČO: 27544001

V Praze 27®8.2018
ředitelka
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PROHLÁŠENÍ ® SHODĚ

Podle §108,  odst.  1  zákona č.258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví

Vystaveno pro firmu:  ETA a.s., Zelený pruh 95/97,147 00  Praha 4
ICO : 27 544001

gá°#aej#E#yAB;osdpá°já:ér.j%.h3aj:Vé°nue#Určon3št:3#%#gerůsčteYyygát#r::'taťšr:án,íuvítDa.hpuEj,íCí
LD-PE,   LLD-PE,   PA/PE,   PP,  celofán,   případně  jejich   kopolymery  neb®  jejich  směsí,   be`z
potisku   nebo   s potiskem.   Výrobky   označené   tech„   technické,   BBT,   barevné   (není-ii
souěástí   individuelní   zakázky)   a   samouzavírací   sáčky   nejsou   určeny   pr®   přímý   styk
s  p®travinami.

Výrobky  splňují  požadavky  stanovené  Vyhláškou   38/2001   Sb.,   ve  znění  §108  ®dst.   +.1

zík3:ů,čj35zsn/á#ío3§sb,.edouj?ccÍ::a3Ěe#seán#,á#yavjzačoRZčT3ěsn6ě,2noěokst3gc3:;šřei::jícíi

g%žadč:í%íg723%3Vsý;:,bMkzy,učrŘenéč.žroo7;2tyokošspb::rav#zamjčŘpočk.r5:ř;2Voeoá%ěbnívayh,#šzek%=
č.271/2008Sb®Tato  legislativa je v souladu  s  legislativou  EU.

Výrobky  splňují  požadavky  stan®vené  předpisem  Evropského  společenství  §15  písmene
a)  a  přílohy č®  9  pro  styk s  potravinamio

Součet  obsahu   těžkých   kovů   (®l®va,   kadmia,   rtuti,   šestimocného   chrómu,   antimonu,
arsenu a selenu) ve výrobcích  nepřekračuje h®dnotu  100 mg/kg.

Výrobky  splňují  požadavky  stanovené  Směmicí  Komise  76/769/EEC,  ve  znění  Směrnice
Rady 2005/59/EC, tzn„  že neobsahuje toluen a trichlorbenzen.

V souladu  s ČSN  EN  13428  a  čSN  EN   13695-2  výrobky  ne®bsahují  a  nevylučují  žádné
chemické a toxické látky a tyto látky nejsou  při výrobě záměrně přidávány.

Prodejce má zavedený a certifik®vaný systém  managementu ja®k®sti dle
CSN  EN  IS® 9001  a  systém envir®nmentálního  managementu  CSN  EN  ISO  14001®

Výše   uvedené   výrobky   byly  vyr®beny   podle   platných   technickýGh   norem   a   technické
dokumentace.  Firma  PEMAR  spol.  s  r®®o.  má  k dispozici  technickou  d®kumentaci  vztahující
se    ktomuto    pr®mášení   a   je   sch®pna    předložit   ji    příslušnému    k®ntrolnímu    orgánu
v předepsané lhůtě.

V Praze,  dne 27.8.2018 Jiřina  Zeman®v
ředitelka

é
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