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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

S nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 
2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení 
směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS  
Nařízením Evropské komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech 
a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, v platném znění  
                                                                                     a  
zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích předpisů, 
v platném znění, vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky 
určené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znění.  
Prohlašujeme, že dodávané výrobky viz níže:        
                                               
   Kód :                             Název :    
0205004 Miska na polévku PP 500ml/150x52mm černá s oušky  
0305026 Vanička zatavovací na polévku PP 160x110x47mm 450ml bílá  
0305027 Vanička zatavovací na polévku PP 160x110x47mm 450ml černá  
0305028 Vanička zatavovací na polévku PP 160x110x47mm 450ml  
0305029 Vanička zatavovací na polévku PP 160x110x66mm 650 ml černá  
0305030 Vanička zatavovací na polévku PP 160x110x66mm 650 ml  
0305083 Vanička zatavovací PP 187x137x36mm 2D  
0305085 Vanička zatavovací PP 187x137x37mm 2D černá  
0305087 Vanička zatavovací PP 187x137x50mm 1D černá  
0305091 Vanička zatavovací PP 205x160x40mm 1D bílá  
0305093 Vanička zatavovací PP 205x160x40mm 1D černá  
0305095 Vanička zatavovací PP 227x178x40mm 1D bílá  
0305042 Vanička zatavovací PP 227x178x40mm 1D černá  
0305045 Vanička zatavovací PP 227x178x40mm 2D černá  
0305046 Vanička zatavovací PP 227x178x40mm 2D  
0305048 Vanička zatavovací PP 227x178x40mm 3D černá  
0305049 Vanička zatavovací PP 227x178x40mm 3D  
0305097 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 1D bílá  
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0305051 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 1D černá  
0305099 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 1D  
0305101 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 1D žebrovaná  
0305055 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 2D černá  
0305057 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 2D  
0305059 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 3D černá  
0305061 Vanička zatavovací PP 227x178x50mm 3D  
0305062 Vanička zatavovací PP 227x178x60mm 1D černá  
0305103 Vanička zatavovací PP 227x178x60mm 1D  
0305107 Vanička zatavovací PP 227x178x60mm 2D bílá  
0305063 Vanička zatavovací PP 227x178x60mm 2D černá  
0305064 Vanička zatavovací PP 227x178x60mm 2D  
0305110 Vanička zatavovací PP 275x175x80mm 1D  
0501019 Víčko na misku SID500Č PET 
 
Od výrobce: DUTON PLAST MUSCEL SA jsou v souladu s požadavky:  
- nařízení vlády (Ro) č. 1197 ze dne 24. října 2002, spolu s následnými změnami 
týkajícími se přijetí norem týkajících se materiálů a předmětů určených pro styk 
s potravinami. 
- ES č. 552/2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH), pokud jde o přílohu XVII. 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 
2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a směrnicích 
o opětovném uzavření 80/590 / EHS a 89/109 / EHS; 
- nařízení Komise (EU) 10/2011 o plastových materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami, s následnými změnami pozměněnými až do 
nařízení (EU) 2019/37; 
- nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály, 
které má přijít do styku s potravinami (GMP), a následné změny. 
Identita produktů a jejich popis je podle faktury. 
Identita materiálů, ze kterých jsou vyrobeny podnosy, nádoby, víčka a misky, je 
dána kódem produktu takto: DPP-Polypropylen, DPS-Polystyren, DPT - PET 
(Polyethylen tereftalát). 
splňovat příslušné požadavky: 
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Suroviny a pomocné materiály použité pro výrobu hotového zboží jsou v souladu 
s prohlášeními dodavatelů surovin a schválenými seznamy látek uvedenými v 
příloze I a omezeními stanovenými v příloze II nařízení EU 10/2011 k migračním 
testům provedeným podle OM2 z nařízení EU č. 10/2011 
Celkové a konkrétní výsledky migrace jsou pod celkovými a specifickými 
migračními limity, jak jsou definovány v nařízení EU 10/2011. Předmět uvedený 
výše, za normálních a předvídatelných podmínek použití, který nezpůsobuje 
nepřijatelnou změnu složení nebo změnu organoleptických vlastností 
potravinářského výrobku, je vhodný pro použití: v kontaktu se všemi typy 
potravinářských výrobků, po dlouhou dobu skladování při teplotách do 40 
° C, včetně zahřívání až 70 ° C po dobu až 2 hodin nebo zahřívání až 100 ° C 
po dobu až 15 minut, jak je uvedeno v nařízení EU 10/2011. 
Na barevných podnosech a na podnosech s polštářky mohou být přítomny 
doplňkové látky pro dvojí použití (doplňkové látky, které jsou povoleny také jako 
potravinářské přídatné látky podle nařízení ES 1130/2011 ve smyslu článku 11 
nařízení EU č. 10/2011 s následnými změnami.). Těmito aditivy s dvojím 
použitím mohou být: E170, E171, E296, E470a, E524, E529, E551, E553b, E570, 
E1521. 
Uživatel je odpovědný za testování vhodnosti našich výrobků pro zamýšlené 
použití v potravinách. 
Toto prohlášení o shodě bylo vypracováno na základě: prohlášení dodavatelů 
surovin a protokolů o zkouškách migrace. 
      Podmínky skladování: Výrobky by měly být skladovány v původním 
obalu, aby byla zajištěna optimální ochrana před prachem, světlem a 
mechanickým poškozením, v čistých a zakrytých prostorech, bez vystavení 
přímému slunečnímu záření. 
 

 
Ve Vratimově: 2.1.2020       

  Petr Mitánek jednatel 
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