Prohlášení o shodě
Pro materiály a předměty z plastů určených pro styk s potravinami
my,

WIMEX s.r.o.
Broumovská 72
54701 Náchod
Česká republika

Tímto prohlašujeme, že následující předměty jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 a nařízení
Komise (EU) č. 10/2011 a jsou vyrobeny podle správné výrobní praxe, jak je stanoveno v nařízení
Komise (ES) č. 2023/2006 a v souladu se směrnicí (ES) č. 94/62, týkající se těžkých kovů, jejichž
koncentrace nepřekračuje 100 ppm.
Výrobky firmy WIMEX s.r.o., CZ-54701 Náchod, uvedené v tomto prohlášení:
WIMEX číslo
76302
76303
76305

Název
Kelímek průhledný 0,2 l (PLA) -BIO- (Ø 70 mm) [100 ks]
Kelímek průhledný 0,3 l (PLA) -BIO- (Ø 95 mm) [70 ks]
Kelímek průhledný 0,5 l (PLA) -BIO- (Ø 95 mm) [60 ks]

Typ materiálu
Polylactic acid (PLA)
Polylactic acid (PLA)
Polylactic acid (PLA)

Limity celkové a specifické migrace nepřekračují zákonné limity při použití, jak je uvedeno níže.
Materiály a látky, na které jsou dle nařízení Komise (EU) č. 10/2011 zavedena omezení nebo
specifikace:
Ref. číslo
20050

CAS číslo
96-05-9

Název látky
Methacrylic acid, allyl ester

Limit specifické migrace
2
SML = 10 mg/dm

Výrobky mohou obsahovat tyto vícevrstvé látky: Lactide acid, lactic acid (E270)
Úroveň aditiv nebyla překročena.
Specifikace týkající se použití předmětu nebo omezení:
Druhy potravin, které můžou přijít do styku s materiálem:
Vodné, kyselé, alkoholické, tučné.

Limity celkové a specifické migrace nebudou překročeny za těchto podmínek:
Potraviny

Vodné + kyselé
Alkoholické + tučné
Tučné

Testovaný simulant

3% kyselina octová
95% etanol
izooktan

Čas a teplota pro zpracování a skladování při
styku s potravinami
10 dní při 40°C
10 dní při 40°C
2 dny při 20°C

Poměr plochy předmětu ve styku s potravinou k objemu potravinového simulantu:
2
6 dm /l
Toto prohlášení je platné pro námi dodané výrobky uvedené výše. Výrobky jsou v souladu
s ustanoveními výše uvedených směrnic a nařízení pro styk s potravinami.
Uživatel si musí ověřit, že výrobek je vhodný pro balení nebo plnění zamýšlených potravin.
Zejména je zdůrazněno, že potravinářský výrobek nesmí přijít do kontaktu s případným potiskem.
Platnost prohlášení: do odvolání nebo nového vystavení
Náchod 04.06.2018

_______________________________________
Jan Fridrich

