Prohlášení o shodě
Ve smyslu zákona č.22/1997 sb. o technických požadavcích na výrobky a
nařízení vlády č.173/1997 sb. z 25.6.1997, kterým se stanoví vybrané
výrobky k posuzování shody podle §12 odst.4 písm.a/zák.č.22/1997 sb.

Výrobce: Ing.František Abrahám
Olšany u Prostějova 76
798 14 Olšany u Prostějova
IČO:
127 54 765

Výrobek: 1) sáčky z PE-folií(HDPE,LDPE)
2) pytle z PE-folií(HDPE,LDPE)
3) přířezy z PE-folií(HDPE,LDPE)
Použití:
ad 1)
a)
b)

c)
d)

obalový materiál pro balení spotřebního a potravinářského zboží
rozměry PE sáčků
šířka
60 mm - 500 mm
výška
100 mm - 700 mm
tloušťka
0,008mm – 0.1 mm
teplotní rozsah použití
-50C° až +120C° (HDPE)
-40C° až + 85C° (LDPE)
provedení – blokované s perforací a závěsnými otvory volně ložené

ad 2)
a)
b)

c)
d)

obalový materiál pro balení spotřebního a potravinářského zboží,
fixace zboží na paletách, odpadové hospodářství
rozměry PE pytlů šířka
500 mm - 1300 mm
výška
700 mm - 2500 mm
tloušťka 0,015mm – 0,2 mm
teplotní rozsah
-50C° až +120C°(HDPE)
-40C° až +85 C°(LDPE)
provedení – pytle samostatně ložené
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ad3)
a)
b)

c)
d)

obalový materiál pro spotřební zboží a potraviny
rozměry PE přířezů
šířka 250 mm - 1000 mm
délka 300 mm - 1600 mm
tloušťka 0,007 - 0,05 mm
teplotní rozsah
-50C° až +120C°(HDPE)
-40C° až + 85 C°(LDPE)
provedení přířezy volně blokované s perforací a závěsnými otvory

Posouzení shody bylo provedeno výrobcem AO/ v souladu s níže uvedenými
platnými předpisy na základě technické dokumentace k výrobku a přezkoušení
ve smyslu ust.§12 odst.4 písmena a zák.č.22/1997 sb.

Platné předpisy použité při posuzování shody:
-zákon č.22/1997 sb. o technických požadavcích na výrobky
-nařízení vlády č.173/1997 sb. kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování
shody
-zákon č.20/1996 sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů
-vyhl.Mzd.č.38/2001 sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro
styk s potravinami a pokrmy
-zákon č.634/1992 sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů
-ujištění o vydání prohlášení o shodě vydaném firmou Granitol a.s., 790 05
Moravský Beroun ze dne 3.6.2013 na výrobek „Mikroten“ a na výrobky z
„Granotenu“
-nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o materiálech a
předmětech určených ke styku s potravinami
-Směrnice Rady /ES/ č. 10/2011 -EC pro výrobky určené pro styk
s potravinami.

Protokoly, posudky, certifikáty
-posudek hlavního hygienika ČR ze dne 5.5.1999 zn.HEM-361113.4.1999/14029
-certifikát ITC Zlín č.472107933/1 na LDPE
-certifikát ITC Zlín č.472107933/2 na HDPE
-seznam souvisejících norem viz příloha č.1
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Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek, na nějž se
vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s uvedenými předpisy a normami.
Vlastnosti tohoto výrobku splňují základní požadavky na výrobky, výrobek
je za podmínek obvyklého nebo určeného použití bezpečný.
Výrobce/dovozce přijal opatření k zabezpečení shody všech výrobků
uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na
výrobky.

jméno, funkce, podpis
odpovědné osoby:
Ing.František Abrahám
majitel

Datum: 14.1.2016
Místo vydání prohlášení: Olšany u Prostějova
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Příloha č.1-seznam souvisejících norem
(k prohlášení o shodě)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Firemní norma PN-01 „HDPE pytle a sáčky“ ABRAHAM
Firemní norma PN-02 „LDPE pytle a sáčky“ ABRAHAM
ČSN 64090-Skladování výrobků z plastu
ČSN 640181-Metody stanovení tloušťky folií
ČSN ISO 2959-Statistická přejímka srovnáváním
ČSN 640604-Zkouška tahem folií z plastů
ČSN 640617-Určení odolnosti plastů proti nízkým teplotám
ČSN 770140-Zásady tepelného spojování termoplastických obalových
materiálů
Prohlášení o shodě na výrobky folie HDPE a LDPE fi. Granitol a.s.
z 3.6.2013
MIKROTEN-PND-63-932-07 třetí vydání GRANITOL a.s.a Granoten
PND 63-921-2000
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.38/2001 Sb. o hygienických
požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami
Nařízení komise EU č.10/2011/EC pro výrobky a materiály u rčené pro
styk s potravinami.
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