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INST|TUT PRo TEsTovÁní A cERTlFlKAcl, a.s.

třída T.Bati 299, 764 2,| Z|ín

ZKUŠEBNí LneonnroŘ
vystavuje

ATEST
č. 412102934

na vzorek:
Materiá! HYDRocLlcK (PE.HD)

zadavatele:
ZOMAplast s.r.o.

Nábř. Dr. Edvarda Beneše 3126126. 750 62 Přerov
lC:.47153385

Vyhodnocení stanovených parametrů vzorku:
Hodnocené technické parametry uvedené na stranách 2 a 3 tohoto atestu vyhovují hygienickým
poŽadavkům na výrobky z p|astů daným Vvhláškou Ministerstva zdravotnictví České repub|ikv č.
38/2001 sb. o hygienických poŽadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění
pozdějŠích předpisů a Směrnicí komise 2002/72lEC z 6' srpna 2002, týkající se p|astových materiá|ů a
výrobků, ve zněnÍ pozdějŠích předpisů, v nás|edujících parametrech:
. Ce|ková migrace do simu|antu potravin B (pro vodné a kyse|é potraviny) pro d|ouhodobý styk za tep|ot

do 40 "C.
. Specifické migrace primárních aromatických aminů do výŠe uvedeného simulantu potravin při

d|ouhodobém styku za tep|ot do 40 .C.

. obsah toxických prvků (Pb' Cd, As, Hg, Cr, Se, Ba)- pod detekčnÍm |imitem metody.
Hodnocený vzorek neov|ivňuie orqano|eptické v|astnosti potravin.

Hodnocený vzorek splňuje obecné poŽadavky dané č|ánkem 3 NařízenÍ Evropského par|amentu a rady
193512004 o materiá|ech a předmětech určených ke styku s potravinami.

Datumvystavení: 2.2.2011
Platnost atestu do: 28.2.2014
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Doc. lng. Vladimír Klepa|, cSc'
vedoucí zkušební |aboratoře

Výsledky Atestu se vztahujÍ jen na vzorek námi zkoušený'
Bez písemného souhlasu Institutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmÍ Atest reprodukovat jinak než celý !
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ITG
ATEST

č.412102934
Stanovené hodnoty:

Materiál HYDRocLlcK (PE.HD)

Poznámky k tabulce |.:1) symbo|em < je označován detekční |imit metody2) symbo|em ,,>.. je označen výs|edek měření nad horní hranicí ka|ibrace
', pouŽité pigmenty a p|niva nesmí obsahovat s|oučeniny nabázi těchto prvků - Pb, Hg, Cd,

Cr. Sb. Se a As

r_-B.:-?"v.*y..... .".|!3:-..91 mg/ dm2

Poznámky k tabulce l|.:
', rozŠířená nejistota měřenípro koeficient rozŠíření k=2, coŽ pro normální rozdě|ení

^' odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%., Limitní hodnota d|e Vyh|áŠky č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějŠích předpisů a d|e Směrnice
komise 2002l72lEC ve znění pozdějších předpisů

Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.
Bez písemného souhlasu lnstitutu pro testování a certifikaci, a' s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý !

Strana 2 belkem d

Tabu|ka l.: obsah vvbranÝch toxickÝch prvků ve hmotě

Měřená veličina Jednotka ;Výsledek měřen
i 1),2)

Udaj o
neiistotě Limit 3)

Obsah Pb mg/kg < 2,0

Obsah Cd mg/kg < 2.0

Obsah Hg mg/kg < 1.0

Obsah Cr mg/kg < 2.0

Obsah Sb mg/kg >30

Obsah Ba mg/kg < 10,0

Obsah As mg/kg < 1.0

Obsah Se mg/kg < 2,0

Tabulka ll: VÝsIedkv zkoušek celkové migrace
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ATEST

č,.412102934
Stanovené hodnoty:

Materiá| HYDRocLlcK (PE.HD)

.'" ::lj:..'Í]i!r|$ťi:]iilli!

l r.rázev látky i GAS čísto I emlner elsto . Limit 1)

t.
i Tris(2'4-di-ťerc-buty|feny|)-fosfit i 031570-04-4 1| l+zqo ;| Bez omezenÍ
:tllil

Poznámky k tabulce I|!.:.) Limitní hodnoty d|e Vyh|ášky Ministerstva zdravotnictví č. 38|2oo1Sb., ve znění pozdějŠích

^. předpisů a Směrnice komise 2002|72lEc ve znění pozdějŠích předpisů,, Látka není uvedena V seznamu aditiv povo|ených pro výrobu výrobků z plastu přicházejÍcích
do styku s potravinami d|e Vyh|ášky Ministerstva zdravotnictví č. 38|2001 Sb., ve znění
pozdějŠích předpisů a Směrnice komise 2002l72lEC ve znění pozdějších předpisů' Její
původ ve vzorku by| ověřován a je způsoben migrací z ochranné krycí fÓ|ie, která se před
pouŽitím odstraňuje (viz komentář v odstavci ,,odborná stanoviska a interpretace..).

Tabulka lV: Výsledkv zkoušek specifickÝch migrací a organoleptického hodnocení

Specifické migrace do 3./. kyseliny octové
Specifická migrace _

-qP 
m..1!9!!é .qm.] |l y. -. .

primární
< 0,01 

i

,:

---T----|i|u; max. 0,02 2

i:1
mg/kg

Hodnoceni organo|eptických v|astností - 4ooc, 48 hodin

iModelová kapaIina A. roztok kyse|iny citrónové (1 g) a sacharosy (50 g) v 1 l převařené pitné vody

i organo|eptické v|astnosti - pach stupeň 3)
0

i ord"t"pti.ke "t".t*.ii-.r,ut' I rtuffi
i Modelová kapalina B - převařená pitná voda

1 organo|eptické v|astnosti - pach

max. 1

Poznámky k tabulce lV:
'/ symbo|em < je označován detekční limit metody./ limitnÍ hodnota d|e Vyh|áŠky Ministerstva zdravotnictví Ó.3812001Sb. v p|atném znění3) 

O = žádná vnímate|ná cizorodá příchut' či pach
1 = cizorodá příchut'Či pach právě vnímate|ná (obtíŽně definovate|ná)
Výrobek je povaŽován za vyhovující (neovlivňuje chut'a pach potravin) pokud je dosaŽen
stupeň 0 aŽ 1

Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený,
Bez pÍsemného souhlasu lnstitutu pro 

"**uš,,:::ť,l::f;;; u]' 
." nesmí Atest re'produkovat jinak než celý !



tNsTlTUT PRo TESToVÁNíA cERTlF|KACI. a. s.
tř. T. Bati 299,76421Z|ín

Zkušební laboratoř

Popis a identifikace vzorkŮ
Zadavate| před|oŽi| k ana|ýze
Austria.
Vzorek vy|zaevidován pod ev.

Zadáni

ATEST č,.412102934

vzorek materiá|u HYDRocL|cK (PE-HD), výrobce: AGRU GmbH

č. |aboratoře'' 412,|02934101.

HodnocenÍ hygienických vlastností výrobků určených ke styku s potravinami d|e Vyhlášky MZd čR
38/2001 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a
pokrmy, v sou|adu se Zákonem 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravÍ a o změně někteých
souvisejících zákonŮ, ve znění pozdějších předpisŮ.

P|astové materiá|y by|y hodnoceny d|e poŽadavků Směrnice komise 2002l72lEc týkající se
plastových materiálŮ a výrobkŮ určených ke styku s potravinami.

PouŽité metody zkoušení:
PouŽité metody zkoušeníjsou uvedeny ve zkušebním protoko|e akreditované |aboratoře:

- č.j. 472104470 ze dne 15.11.2010

PouŽité zkušební zařizení
PouŽitá zkuŠební zařízeníjsou uvedena ve zkušebním protoko|e akreditované |aboratoře:

- č.j. 472104470 ze dne 15'11.2010

Podmínky zkoušky
Podmínky zkouŠek jsou uvedeny ve zkuŠebním protoko|e akreditované |aboratoře:

- č.j. 472104470 ze dne 15.11.2010

Místo provedení zkoušek
Zkoušky byly provedeny v |aboratořích lnstitutu pro testovánía certifikaci, a.s., Z|ín'

Výsledky zkoušek
Výs|edky zkouŠek jsou uvedeny ve zkuŠebním protoko|e akreditované |aboratoře:

- č.j. 472104470 ze dne 15.11.2010
azároveň na stranách 2 a 3 tohoto atestu.

ZkoušeI
osoby provádějící zkoušky jsou uvedeny ve zkušebním protoko|e akreditované |aboratoře:

- č.j. 472104470 ze dne 15'11.2010

odborná stanoviska a interpretace:
Hodnocený výrobek ,,MateriáI HYDRocLlcK (PE-HD).. je určen k výrobě výrobků přicházejících do
přímého styku s potravinami. D|e zadavate|e se jedná o d|ouhodobý kontakt s vodnými a kyse|ými
potravi nam i za béŽných sk|adovacích tep|ot.

PoŽadavky na výrobky určené ke styku s potravinamijsou dané Vyh|áškou ministerstva zdravotnictví č.
3812001 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dá|e vyh|. 38), Směrnicí komise 2002|72lEC, ve znění
pozdějŠích předpisů, a Nařízením Evropského par|amentu a rady 1935|2004 (dále nařízenÍ 1935)'

výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.
Bez písemného souhlasu lnstitutu pro testování a certifikaci, a' s' se nesmí Atest ieprodukovat jinak než celý !
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI. a. s.
tř' T' Bati 299' 764 2,| Z|in

Zkušební laboratoř

ATEST č.412102934

obecné poŽadavkv - wh|. 38' nařízení 1935
Výrobky určené pro styk s potravinami musÍ být vyrobeny tak, aby za obvyk|ých nebo předvídate|ných
podmínek pouŽití neuvo|ňova|y své s|oŽky do potravin v mnoŽstvích, která by moh|a ohrozit zdraví |idÍ
ne bo způsobit nepřijate|nou změnu ve s|oŽení potravin nebo způsobit zhoršení organo|eptických
v|astností potravin. Provedenými zkouškami by|o prokázáno, Že hodnocený vzorek za podmÍnek
zkouŠek nezpůsobuje zhoršení organo|eptických v|astností potravin. (Viz tabuIka na straně 3 tohoto
atestu). UvolňovánÍ sloŽek je diskutováno dá|e.

PoŽadavkv na barevné piqmentv - wh|. 38, nařízení 1935' Směrnice komise 2002/72lEC

Barviva a pigmenty musí být ve výrobku pevně zakotveny a musí vyhovovat poŽadavkům na čistotu
uvedeným vpří|oze č. 1 kvyh|.38, resp. VRezo|uci AP(89)1. U vzorku by|a provedena zkouška
přítomnosti toxických kovů a by|a zkoušena specifická migrace primárních aromatických aminů do
simu|antu potravin B (3% kyse|ina octová). Primární aromatické aminy neby|y detekovány při
detekčním |imitu 0,01 mg/kg (viz strana 3 tohoto atestu). obsahy vŠech hodnocených kovů se
nacháze|y pod detekční mezí pouŽité ana|ytické metody (XRF)- jednotky mg/kg, s výjimkou antimonu,
kteý nepochází z pigmentu' Výs|edky stanovení kovů jsou uvedeny v tabu|ce I na straně 2 tohoto
atestu.

PoŽadavkv na výrobkv z p|astů - vvh|. 38' Směrnice komise 2002l72lEC
Pro výrobu p|astů a výrobků z p|astu určených pro styk s potravinami |ze pouŽít pouze monomery,
výchozí |átky a přísady uvedené V seznamech |átek pří|oh vyh|. 38, resp. Směrnice komise 2002l72lEC
a to při respektování stanovených omezení. U testovaného vzorku by|a zjiŠtěna přítomnost stabilizátoru
tris (2,4.diterc.buty|feny|fosfit) _ Ref. č. 74240, CAs 031570-04-4. PouŽití této |átky není omezeno
specifickým migračn ím Iimitem.
Dá|e by|y ve vzorku identifikovány stopy UV stabi|izátoru 2-ethy|hexy| p-methoxy cinnamate - CAS
5466.77-3. Tato |átka není uvedena V seznamu povo|ených výchozÍch |átek a přísad v pří|ohách vyhl.
38, resp. Směrnice komise 2002l72lEc. By| proto os|oven výrobce materiá|u, kteý před|oŽil ke
konfirmačním zkouŠkám nový vzorek včetně ochranné krycí fÓlie a původní materiá| ve formě
granulátu. Konfirmačními zkouškami by|a prokázána přítomnost této |átky pouze v ochranné krycí fó|ii
a v zanedbate|ném mnoŽství v materiá|u HYDRocL|cK. Původní granu|át materiá|u UV stabi|izátor
neobsahova|. Nalezená |átka 2-ethy|hexy| p-methoxy cinnamate do materiá|u nepatrně migruje
zpouŽité ochranné fÓ|ie, popř. |epid|a. ochranná fÓ|ie se před pouŽitÍm výrobku odstraňuje a do styku
s potravinami nepřichází. Přesto doporučujeme pro úče|ochrany materiá|u pouŽitíjiné krycífÓlie.

P|asty a výrobky z p|astu určené pro styk s potravinami nesmí uvo|ňovat do potravin své v|astní s|oŽky
v mnoŽství přesahujícím 10 miligramů na decimetr čtvereční povrchové p|ochy výrobku (|imit ce|kové
migrace). Výs|edky zkouŠek včetně podmínek migrace a pouŽitého typu simu|antu jsou uvedeny na
straně 2 tohoto atestu

Výs|edky zkoušek ce|kové a specifické migrace vyhovují pro nás|edující pouŽití výrobku:
. Dlouhodobý kontakt zaběŽných sk|adovacích tep|ot do 40 "C s vodnými a kyse|ými potravinami
. Poměr: 100 cm2 p|ochy výrobku/100 g (m|) a více potraviny

odborná stanoviska a interpretace provedI:
|ng. Šárka Kopečková dne2'2.2011

Výsledky Atestu se vztahujÍ jen na vzorek námi zkoušený,
Bez pÍsemného souhlasu lnstitutu pro testovánÍ a certifikaci, a. s. se nesmí Atest řeprodukovat jinak než celý !
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INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKAGI. a. s.

tř. T. Bati 299,76421Z|in

Zkušební |aboratoř

ATEST č.412102934

Závěr
Srovnání zjištěných hodnot vlastností vzorku s |imity Vyh|ášky Ministerstva zdravotnictví ě. 38/2001 sb.
ve znění pozdějších předpisů, Směrnicí komise 2002l72lEC' ve znění pozdějších předpisů a č|ánkem 3
Nařízení Evropského par|amentu a rady 193512004 a vyhodnocení konformity vzorku s těmito předpisy
je uvedeno na straně 1 tohoto Atestu.

Ing. Jiří Samsonek, Ph.D.
vedoucí |aboratoře

ana|ytické chemie a mikrobio|ogie

, Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený'
Bez písemného souň/asu Institutu pro testování a ceftifikaci, a. s' se nesmí Atest řeprodukovat jinak než celý !
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