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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Výrobek:
Zdravá lahev® - plastová nápojová lahev z Polypropylenu o objemu 0,5l, 0,7l a 1 litr
Popis, posouzení shody:
Nápojové lahve R&B jsou složeny z dutého výrobku rotačního tvaru (těla lahve), víčka, těsnícího kroužku a
posuvného uzávěru.
Prohlašujeme, že výše uvedený typ splňuje požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
podle následujících předpisů:
Česká republika:
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ze dne 19. ledna 2001 o hygienických požadavcích na
výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění pozdějších předpisů
Slovensko:
Potravinový kódex Slovenskej republiky, druhá časť, piata hlava, v platném znění
EU:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami ve znění pozdějších předpisů
Nařízení komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk
s potravinami ve znění pozdějších předpisů
Německo:
Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 26. April 2006
(BGBl. I S. 945),
Bedarfsgegenständeverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1997 (BGBl. I 1998 S. 5), zuletzt
geändert durch die Verordnung vom 16. Juni 2008 (BGBl. I 2008 S. 1107),
BfR Empfehlungen, VII. Polypropylen, Stand vom 1.6.2007
Látky omezené specifickým migračním limitem (SML):
U výrobků nebyly identifikovány látky omezené SML.
Za podmínek obvyklého používání v souladu s příbalovým letákem je použití výrobků plně bezpečné a zdravotně
nezávadné.
Při výrobě je uplatňován systém řízení kvality, kterým je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh.
Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek splňuje uvedenou shodu.
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