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Zaďavate|
Nazev zadavatele; HF SERVIS s.r.o.

Adresa: Plešnice 25,330 33 Město Touškov

Prohlášení laboratoře
Výsledky měření a zkoušek se tykají pouze předmětu lyšetření a nenaltrazují jiné dokumenty (např.

správního charakteru)' které jsou orgány státního odborného dozoru podle specifických poŽadavků
r,yŽadovány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí zkušební protokol reprodukovat
iinak než cel

Protokol vypracoval: Ing. Lenka Votavová Vedoucí NRL pro materiály určené pro styk
s ootravinami a oro vÝrobkv oro děti do 3 let

Y Praze dne 7.11.2019 Ins. Jitka Sosnovcová
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Výrobek Povrchová úprava IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic pro pouŽití na stěny'
skelety stroiů, podlahy v potravinařském prumyslu

Vzorek č. Charakteristika:
povrchová úprava - transparentní wstva na skleněné desce (1Oxl0 cm),
wtvořena zadavatelem

Požadované zkoušky:
Stanovení celkové migrace, speciťrcké migrace primárních aromatických aminů, stanovení obsahu
rizikovÝch orvků
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Zá|<ladní údaie
Datum,Předání vzorků
na SZU

30.9.2019

Zkušební metody
v souladu s Pfflohou III.
Nařízení (Es) č. 88212004
a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU)
24fi/625

Celková migrace do simulantů potravin (SoP č. Il21a Nařízení Komise (EU)
č.10i2011)
Spektrofotometrické stanovení primárních aromatických aminů (SoP č.I 4 l2I)
XRF analýza _ obsah rizikových prvků v materiálu

Datum zkouškv 25.r0.-7 .1r.2019
Použitá měřidla a
zaÍízení

SPECORD 200 Plus, )RF NITON XL3tS Goldd, váhy Sartorius

V

Zkoušený znak .Iednotka Vzorek č. l Mez
stanovitelnosti

LimitŤ)

celková
migrace

destilovaná voda
t h,400c mgldrÍ} <1 1,0 10

t) Nařízení Komise (EU) č. I0l20l1 ve znění následujících předpisů a Resolution AP (2004)l on coatings
intended to come into contact with foodstuffs
vyluhovací poměr 1 dm2:100 ml

vyluhovací poměr 1 dm':100 ml

)vv edujících předp
pms: pod mezí stanovitelnosti, pmd: pod mezí detekce

Laboratorní rozbory byly. provedené ve specializované laboratoři chemickych analýz Centra
laboratorních činností SZÚ se sídlem v Praze, alrreditované podle normy Čsl'r m'r B)/IEC 17a25, s
osvědčením o alcreditaci č. 80/2019

ie o odchylkách" doplňcích nebo wiimkách ze zkušebních oředoisů
x

Strana:2
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Zkoušený znak Jednotka Vzorek č. 1 Mez stanovitelnosti Limit*)

pnmailu
aromatické

amíny

destilovaná
voda

t h,40'c

mg
anilin.HCl/dm2

pms 0,001 0,005

Zkoušený znak*) Prvek Vzorek č. 1
Odhad meze detekce

Imďkg]

stanovení sledovaných
rizikoqých prvků ve hmotě

XRF analýza
lmelkel

kadmium pmd 20

olovo pmd 13

rtuť pmd T4

chrom pmd 150

arzen pmd 8

Vvhláška MZ CR č_ 38/2001 Sb. ve znění násl cích oředoisů
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