
TŁUMACZENIE WYKONANE Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POLSKI

na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP

Ocena określonych parametrów próbki (zob. str. 1 i 2 niniejszego atestu):
Oceniane parametry techniczne, podane na stronach 3-11 niniejszego atestu spełniają wymogi sanitarne dotyczące wyrobów z tworzyw sztucznych 
i stali nierdzewnej, ustanowione w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej nr 38/2001 Sb., o wymogach sanitarnych dotyczących 
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z produktami żywnościowymi i potrawami, w brzmieniu późniejszych przepisów, oraz w Rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 10/2011 z 14 stycznia 2011 r.,  w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w brzmieniu 
późniejszych przepisów.
Warunki kontaktu:
•  kontakt z wodnistymi i kwaśnymi typami żywności, żywnością zawierającą alkohol i wyrobami mlecznymi o wartości pH < 4,5 w okresie do 24 h 
w temperaturze do 40°C

2•  stosunek migracji: 60 cm  powierzchni wyrobu/100 g (ml) i więcej produktu żywnościowego
Oceniane próbki spełniają wymogi w zakresie wartości granicznych dla migracji substancji objętych limitami migracji specyficznej (SML):
•  zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Komisji 10/2011: zob. strona 2 niniejszego atestu
•  zgodnie z załącznikiem II Rozporządzenia Komisji 10/2011: metale (Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, AI, Ni) i pierwotne aminy aromatyczne
Oceniane próbki nie wpływają na właściwości organoleptyczne produktów żywnościowych.
Oceniane próbki spełniają ogólne wymogi określone w artykule 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1935/2004 w sprawie materiałów i 
przedmiotów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Niniejszy atest jest wydawany na podstawie dokumentu: ZPAL nr 472112317-01, wydanego przez Instytut ds. Testowania i Certyfikacji (Institut pro 
testování a certifikaci a.s.) Zlín, dnia 21.06.2019 r.

Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.
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TŁUMACZENIE WYKONANE Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POLSKI

Substancje ograniczone limitem migracji specyficznej (SML)
zgodnie z Załącznikiem I Rozporządzenia Komisji 10/2011 i zgodnie z informacjami w przedłożonej dokumentacji:

Testowana próbka zawiera 3 substancje ograniczone SML zgodnie z dokumentacją – informacje te zostały przedłożone jako poufne w celu identyfikacji, 
w dalszej części tekstu substancje te są oznaczone jako substancje nr 1-3.
Wszystkie zmierzone wartości migracji specyficznej nie przekraczają wymaganych wartości granicznych.

Rys. 1: Próbka dostarczona do testów

Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.
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ATEST
nr 472112317-01

ITC

na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP



TŁUMACZENIE WYKONANE Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POLSKI

Ocena właściwości organoleptycznych

Skala do oceny obcego nieprzyjemnego zapachu i smaku:
0 = nieprzyjemny zapach lub smak jest niewyczuwalny
1 = minimalnie wyczuwalny nieprzyjemny zapach lub smak (jest bardzo trudno je zdefiniować)
2 = słaby nieprzyjemny zapach lub smak
3 = silny nieprzyjemny zapach lub smak
4 = bardzo silny nieprzyjemny zapach lub smak
Zgodnie z rozporządzeniem nr 38/2001 Sb. w obowiązującym brzmieniu i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 10/2011 wyroby (materiały) nie mogą 
w nieakceptowalny sposób zmienić właściwości organoleptycznych produktów żywnościowych.

Produkt żywnościowy, warunki kontaktu Przegotowana woda pitna, (40±2)°C / 24 godzin

Jednostka SmakOceniający nr Nieprzyjemny zapach

472112317/01 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone wieczko

472112317/02 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + zielone wieczko
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na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP

ATEST
nr 472112317-01

ITC
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Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.



TŁUMACZENIE WYKONANE Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POLSKI

Wyniki testów migracji całkowitej, (40±2)°C, 10 dni

1)Wynik pomiaru
Jednostka 2)Niepewność 3)LimitSymulant

Poszczególne wyniki Średnia

472112317/01 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone wieczko

472112317/02 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + zielone wieczko
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na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP

ATEST
nr 472112317-01

ITC
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Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

3% kwas octowy, 
(40±2)°C, 10 dni

3% kwas octowy, 
(40±2)°C, 10 dni

50% etanol, 
(40±2)°C, 10 dni

50% etanol, 
(40±2)°C, 10 dni

Uwagi do tabeli:
1)  wynik jest wyrażony w mg/dm2 dla średniej migracji 257,1 cm2/240 ml 
   symbol „<“ oznacza poniżej granicy wykrywalności metody
2)  rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2, co dla normalnego rozkładu odpowiada prawdopodobieństwu pokrycia ok. 95%
3) wartość graniczna zgodnie z rozporządzeniem nr 38/2001 Sb., w obowiązującym brzmieniu i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 10/2011, 

w obowiązującym brzmieniu
4)  średnia i niepewność nie są podane, ponieważ niektóre wyniki pomiaru są poniżej granicy wykrywalności metody
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Migracja specyficzna metali do 3% kwasu octowego, (40±2) °C / 24 godziny

 1)Jednostka 4)Limit3)NiepewnośćMierzona wielkość 2)Wynik pomiaru 

472112317/01 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone wieczko

472112317/02 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + zielone wieczko
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na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP

ATEST
nr 472112317-01

ITC
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Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

Uwagi do tabeli:
1)  wyrażono w mg substancji/pierwiastka na kg symulanta
2)  symbol „<“ oznacza poniżej granicy wykrywalności metody
3)  rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2, co dla normalnego rozkładu odpowiada prawdopodobieństwu pokrycia ok. 95%
4)  wartość graniczna zgodnie z rozporządzeniem nr 38/2001 Sb. i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 10/2011, w obowiązującym brzmieniu



TŁUMACZENIE WYKONANE Z JĘZYKA CZESKIEGO NA POLSKI

Wyniki testów migracji specyficznej pierwotnych amin aromatycznych
Zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) 10/2011

 1)Jednostka Limit3)NiepewnośćParametr 2)Wynik pomiaru 

472112317/01 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone wieczko
Migracja specyficzna do 3% kwasu octowego, (40±2) °C / 24 godziny

472112317/02 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + zielone wieczko
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na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP
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nr 472112317-01

ITC
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Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

Uwagi do tabeli:
1)  wyrażono w mg substancji na kg symulanta
2)  symbol „<“ oznacza poniżej granicy wykrywalności metody
3) wartość graniczna zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 10/2011, w obowiązującym brzmieniu, załącznik I i zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Zdrowia RCz nr 38/2001 Sb., w obowiązującym brzmieniu, załącznik nr 3
4)  ND = substancja nie może migrować w stwierdzonej ilości, granica wykrywalności 0,01 mg substancji na 1 kg produktu żywnościowego
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Wyniki testów migracji specyficznej pierwotnych amin aromatycznych zgodnie z załącznikiem II 
do Rozporządzenia Komisji (UE) 10/2011

 1)Jednostka Limit3)NiepewnośćParametr

Suma dodatnich wyników dla
pierwotnych amin aromatycznych

2)Wynik pomiaru 

472112317/01 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone wieczko
Migracja specyficzna do 3% kwasu octowego, (40±2) °C / 24 godziny
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na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko
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Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.
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Wyniki testów migracji specyficznej pierwotnych amin aromatycznych zgodnie z załącznikiem II 
do Rozporządzenia Komisji (UE) 10/2011 - kontynuacja

 1)Jednostka Limit3)NiepewnośćParametr

Suma dodatnich wyników dla
pierwotnych amin aromatycznych

2)Wynik pomiaru 

472112317/02 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + zielone wieczko
Migracja specyficzna do 3% kwasu octowego, (40±2) °C / 24 godziny
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na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko
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Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.
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na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP

ATEST
nr 472112317-01

ITC

Strona 9 (łącznie 14)

Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

Uwagi do tabeli:
1)  wyrażono w mg substancji na kg symulanta
2)  symbol „<“ oznacza poniżej granicy wykrywalności metody
3) wartość graniczna zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 10/2011, w obowiązującym brzmieniu, załącznik II i zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Zdrowia RCz nr 38/2001 Sb., w obowiązującym brzmieniu, załącznik nr 3

Uwagi do tabeli:
1)  bez różnicy – nie ma różnicy między papierem filtracyjnym nasyconym symulantem żywności, narażonym na kontakt z próbką i papierem filtracyjnym, 

który nie był narażony na kontakt z próbką
2)  zgodnie z Rezolucją AP (89)1; BfR IX i Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia nr 38/2001 Sb., w obowiązującym brzmieniu kolor musi być w wyrobie 

mocno utrwalony i nie może dochodzić do jego przeniesienia do żywności

Wyniki testów migracji koloru

1)Wyniki próbyJednostka 2)WymógSymulant

472112317/01 czerwone wieczko

472112317/02  zielone  wieczko

opis

opis

opis

opis

bez różnicy

bez różnicy

bez różnicy

bez różnicy

kolor musi być utrwalony w wyrobie = 

kolor musi być utrwalony w wyrobie = 

bez widocznego przeniesienia koloru

bez widocznego przeniesienia koloru

3% kwas octowy

3% kwas octowy

50% etanol

50% etanol
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Wyniki testów migracji specyficznej substancji nr 1 - 3
ograniczonych limitem migracji specyficznej (zgodnie z dokumentacją)

 1)Jednostka Limit4)3)NiepewnośćMierzona wielkość 2)Wynik pomiaru 

5)Substancja nr 1

5)Substancja nr 2

5)Substancja nr 3

5)Substancja nr 3

472112317/01 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone wieczko

472112317/02 Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + zielone wieczko

3% kwas octowy,

3% kwas octowy,

3% kwas octowy,

3% kwas octowy,

50% etanol, 

50% etanol, 

50% etanol, 

50% etanol, 

(40±2)°C / 24 godziny

(40±2)°C / 24 godziny

(40±2)°C / 24 godziny

(40±2)°C / 24 godziny

(40±2)°C / 24 godziny

(40±2)°C / 24 godziny

(40±2)°C / 24 godziny

(40±2)°C / 24 godziny

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

<0,005

<0,009

<0,60

<0,60

<0,0067

<0,009

<0,60

<0,60

max. 0,050

max. 0,60

max. 6

max. 6

max. 0,050

max. 0,60

max. 6

max. 6

0,0001

-

-

-

-

-

-

-

na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP

ATEST
nr 472112317-01

ITC

Strona 10 (łącznie 14)

Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.
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Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

Strona 11 (łącznie 14)

ATEST
nr 472112317-01

ITC

na próbki:
Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone i zielone wieczko

(przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP),
materiały:

Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M-COLOR zielony 60 990 PP

Uwagi do tabeli:
1)  wyrażono w mg substancji/pierwiastka na kg symulanta 
2)  symbol „<“ oznacza poniżej granicy wykrywalności metody
3)  rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2, co dla normalnego rozkładu odpowiada prawdopodobieństwu pokrycia ok. 95%
4) wartość graniczna zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 10/2011, w obowiązującym brzmieniu, załącznik I i zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Zdrowia RCz nr 38/2001 Sb., w obowiązującym brzmieniu, załącznik nr 3
5)  substancja ograniczona limitem migracji specyficznej zgodnie z informacją w dokumentacji – niniejsza informacja została przedłożona jako poufna w 

celu identyfikacji substancji
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INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
[Instytut ds. testowania i certyfikacji, SA]
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Laboratorium badawcze D2

ATEST nr 472112317-01

ITC

Tabela I: opis i identyfikacja próbek

Opis i identyfikacja próbek:
Zamawiający przedłożył do testowania próbki – zob. tabela I

Numer ewidencyjny
ITC

472112317/01

472112317/01

Oznaczenie próbki przez klienta Opis przedłożonej próbki

Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + czerwone wieczko

(słoik – przezroczysty PP, wieczko – czerwony PP)

materiał: Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP

Plastikowy szejker z gwintem 0,2 l + zielone wieczko

(słoik – przezroczysty PP, wieczko – zielony PP)

materiał: Braskem Inspire 364 + M-COLOR zielony 60 990 PP

szejker złożony ze słoika z przezroczystego 

plastiku z zielonym i czerwonym nadrukiem 

oraz z czerwonego wieczka

szejker złożony ze słoika z przezroczystego 

plastiku z zielonym nadrukiem oraz 

z zielonego wieczka

Razem z próbkami zamawiający dostarczył następujące dokumenty:
-  deklaracja zgodności produktu Braskem Inspire* 364 Polypropylene Resin z Zarządzeniem (UE) nr 10/2011 i artykułem 3 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 1935/2004, wydana przez firmę Braskem Europe GmbH, datowana Mar. 2018;
-  deklaracja zgodności produktu M-COLOR czerwony 30 904 PP z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) 1935/2004, wydana przez firmę  UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, zakład zamiejscowy, datowana 14/05/2019;
-  deklaracja zgodności produktu M-COLOR zielony 60 990 PP z Rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) 1935/2004, wydana przez firmę  UNIPETROL RPA, s.r.o. - POLYMER INSTITUTE BRNO, zakład zamiejscowy, datowana 14/05/2019;
Częścią deklaracji są informacje dotyczące zawartości substancji ograniczonych limitami migracji specyficznej – te informacje zostały przedłożone jako 
poufne w celu identyfikacji tych substancji, w dalszej części testu określone substancje są oznaczone jako substancje nr 1 – 3. Wszystkie przedłożone 
dokumenty są zdeponowane w archiwum ITC.

Zlecenie:
Ocena właściwości sanitarnych wyrobów zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia RCz 38/2001 Sb. z dnia 19.01.2001 r. o wymogach sanitarnych 
dotyczących wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i potrawami w obowiązującym brzmieniu, zgodnie z Ustawą 258/2000 Sb. 
w obowiązującym brzmieniu, o ochronie zdrowia publicznego oraz o zmianie niektórych powiązanych ustaw – wybrane parametry.
Ocena właściwości sanitarnych opiera się na legislatywie europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE 1935/2004 
o materiałach i przedmiotach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zgodnie z wymogami Zarządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 o materiałach i 
przedmiotach z tworzyw sztucznych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

Strona 12 (łącznie 14)
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INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s.
[Instytut ds. testowania i certyfikacji, SA]
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Laboratorium badawcze D2

ATEST nr 472112317-01

ITC

Specjalistyczne stanowiska i interpretacja:

Oceniane wyroby „Plastikowy szejker z gwintem 0,2 I + czerwone i zielone wieczko (przezroczysty słoik PP + czerwone i zielone wieczko PP), materiały: 
Braskem Inspire 364 + M-COLOR czerwony 30 904 PP + M- COLOR zielony 60 990 PP" są przeznaczone według zamawiającego do bezpośredniego 
kontaktu z żywnością.
Wymogi dotyczące wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia nr 38/2001 Sb., 
w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej rozp. 38), Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011 (dalej rozporządzenie 10/2011) i Rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1935/2004 (dalej rozporządzenie 1935).

Wymogi ogólne – rozp. 38, rozporządzenie 10/2011, rozporządzenie 1935
Wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą być wyprodukowane w taki sposób, aby w zwykłych lub przewidywalnych warunkach użycia nie 
uwalniały swoich składników w ilościach, które mogłyby zagrozić zdrowiu ludzi lub spowodować nieakceptowalną zmianę w składzie produktów 
żywnościowych lub spowodować pogorszenie właściwości organoleptycznych żywności. W wyniku przeprowadzonych testów wykazano, że oceniane 
wyroby w warunkach testów nie powodują pogorszenia właściwości organoleptycznych (zob. tabela na str. 3 niniejszego atestu). Uwalnianie składników 
jest dyskutowane w dalszej części.

Wymogi dotyczące pigmentów barwnych – rozp. 38, rozporządzenie 1935
Barwniki i pigmenty muszą być w wyrobie mocno utrwalone i muszą spełniać wymogi dotyczące czystości, zawarte w załączniku nr 1 do rozp. 38, ewent. 
w Rezolucji AP (89)1. W przypadku kolorowych wieczek w przedłożonych próbkach została przetestowana migracja specyficzna pierwotnych amin 
aromatycznych do symulanta żywności B (3% kwas octowy) i migracja koloru do symulantów żywności. Pierwotne aminy aromatyczne nie zostały 
wykryte przy granicy wykrywalności 0,01 mg/kg. Wyniki migracji koloru są podane na stronie  9  niniejszego atestu.

Wymogi dotyczące wyrobów z tworzyw sztucznych – rozp. 38, rozporządzenie 10/2011
Do produkcji tworzyw sztucznych i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością można zastosować tylko manomery, 
substancje wyjściowe i dodatki wymienione w wykazach substancji zawartych w załącznikach do rozp. 38, ewent. rozporządzenia 10/2011, 
z uwzględnieniem określonych ograniczeń. Zamawiający przedłożył kompletną dokumentację potwierdzającą zgodność materiałów wejściowych próbki 
z niniejszym wymogiem – zob. punkt Opis i identyfikacja próbek na str. 12 niniejszego atestu.
Wielkość migracji poszczególnych składników z materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych nie może przekroczyć limitu migracji specyficznej (SML) lub 
innych ograniczeń podanych w wykazie substancji. Testowana próbka zawiera 3 substancje ograniczone SML zgodnie z dokumentacją – informacje 
te zostały przedłożone jako poufne w celu identyfikacji, w dalszej części tekstu substancje te są oznaczone jako substancje nr 1-3.
Wyniki testów migracji specyficznej tych substancji, w tym warunki migracji, są podane w tabeli na stronie 10 niniejszego atestu. Wszystkie zmierzone 
wartości migracji specyficznej nie przekraczają wymaganych wartości granicznych.
Tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych przeznaczone do kontaktu z żywnością nie mogą uwalniać się do żywności swoich własnych 
składników w ilościach przekraczających 10 miligramów na decymetr kwadratowy powierzchni wyrobu (dalej tylko limit całkowitej migracji). Wyniki 
testów, wraz z warunkami migracji i użytego typu symulanta, są podane w tabeli na stronie 4 niniejszego atestu.

Ogólne ograniczenia dotyczące materiałów i przedmiotów z tworzyw sztucznych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 10/2011/EC:
Zgodnie z załącznikiem II wymienionego rozporządzenia materiały i przedmioty z tworzyw sztucznych nie mogą uwalniać metali: Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn, 
AI, Ni i pierwotne aminy aromatyczne do żywności lub symulantów żywności w ilościach przekraczających ich limity migracji specyficznej, podane 
w załączniku. Dotrzymanie limitów migracji specyficznej tych substancji zostało sprawdzone eksperymentalnie i jest podane na stronie 5-8 niniejszego 
atestu.

Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

Strona 13 (łącznie 14)
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Wyniki testów spełniają następujące warunki kontaktu z żywnością:
•  kontakt z wodnistymi i kwaśnymi typami żywności, żywnością zawierającą alkohol i wyrobami mlecznymi o wartości pH < 4,5 w okresie do 24 h 

w temperaturze do 40°C
•   stosunek migracji: 60 cm2 powierzchni wyrobu/100 g (ml) i więcej produktu żywnościowego

Specjalistyczne stanowiska przedstawił i zinterpretował:
MUDr. Beata Frydrychová, dnia 21.06.2019 r.

Podsumowanie:
Porównanie ustalonych właściwości próbek z limitami zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia nr 38/2001 Sb. w obowiązującym brzmieniu, 
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011 w obowiązującym brzmieniu i artykułem 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1935/2004 
oraz ocena zgodności próbek z tymi przepisami pod względem wybranych parametrów jest podane na stronie 1 niniejszego Atestu.

Warunki użycia Atestu i powiązane informacje:
1.  Atest dotyczy tylko zbadanej przez nas próbki.
2.  Atest zachowuje ważność, jeśli nie nastąpią zmiany w zakresie technologii produkcji, użytych materiałów i norm lub właściwych przepisów, jednak najdłużej do daty ważności Atestu.
3.  Jeśli wyrobu dotyczą dodatkowe wymogi przepisów krajowych lub UE, ATEST nie zastępuje procedur i dokumentów niezbędnych do oceny zgodności z tymi przepisami.

Strona 14 (łącznie 14)

inż. Věra Vilímková
kierownik laboratorium chemii analitycznej i mikrobiologii
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