PROHLÁŠENÍ
Výrobce:

Adresa:
IČO:
DIČ:

Röchling – technické plasty s.r.o.
Průmyslová 451, CZ 391 11 Planá nad Lužnicí
26439441
001-26439441

tímto prohlašuje, že jím vyráběné výrobky

svařovací drát z polyetylénu
(tloušťky 3 - 7 mm)

nejsou uvedeny v přílohách žádných nařízeni vlády, která byla vydána k provedeni zákona Č. 22/1997 Sb v platném znění,
nejsou tedy výrobky představující zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů a proto se na ně nevztahují zákonem
stanovené povinnosti prokazování shody.
Současně výrobce potvrzuje, že tyto výrobky jsou za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použiti bezpečné a že přijal
opatření, kterými zabezpečuje shodu s technickou dokumentací a se základními požadavky.
Svařovací dráty jsou používány odběrateli jako spojovací materiál pro montáž konečných výrobků, které mohou být dle zákona
č.22/1997 Sb. v platném znění považovány za výrobky stanovené, na které se povinnost prokazováni shody vztahuje.
Pro takovéto případy poskytuje Röchling – technické plasty s.r.o. svým odběratelům následující informace:
Svařovací drát z polypropylenu – tloušťky ( 3 -7 mm) nebarvené NATUR nebo barvené, vhodné
pro styk s poživatinaml a pitnou vodou, vyrobené technologií vytlačováním při použití ověřené
receptury

-jsou ve shodě s technickou normou PN 101-02, jak bylo prokázáno kontrolou fyzikálně mechanických vlastnosti
ITC Zlín v rámci vystavení certifikátů, jejichž platnost je ve stanovených termínech průběžně udržována,
-splňují požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk
s potravinami a pokrmy, jak bylo prokázáno testy celkové migrace dle přílohy č. 4 výše uvedené vyhlášky pro simulant
potraviny "A" (destilovaná voda), simulant potraviny "B" (kyselina octová 3%), simulant potraviny "C" (etylalkohoI10%) a
náhradní tukový simulant (etylalkohoI96% a isooktan). Vyhovují hygienickým požadavkům Směrnice komise 2002/72/EC z 6.
srpna 2002, týkající se pastových materiálů a výrobků, které jsou určeny ke kontaktu s potravinami, včetně doplňku
2004/19/EC.
Hodnoceno v ITC a.s. Zlín -číslo protokolu 462500266 ze dne 27.4.2005,
-splňují požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví Č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody. jak bylo prokázáno výluhovými testy s následujícími zkouškami chemické spotřeby
kyslíku, změny pH, stanovení vodivosti, stanovení obsahu polyaromatických uhlovodíků a hodnocení senzorických vlastnosti
výluhu -barva, zápach, kal.
Hodnoceno v ITC a.s. Zlín -číslo protokolu 462500266 ze dne 27.4.2005.

V Plané nad Lužnicí 2.5.2005

Milan Majer
vedoucí výroby

