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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

registrační č.

27861 U 09

pro firmu

wodego GmbH
Ingolstädter Straße 51
92318 Neumarkt

Produkt

MFP

Produkt vyráběný výše uvedenou firmou je surová dřevotřísková deska používaná
k uchovávání a přepravě potravin, které jsou dle zvyklostí před spotřebováním
omývány nebo loupány.
Provedli jsme zkoušku jejího složení a zkoušku emisí zdraví škodlivých látek podle
Metod pro testování syntetických látek, které jsou používány jako spotřební
zboží ve smyslu Zákona o potravinách a spotřebním zboží (Lebensmittel- und
Bedarfsgegenständegesetz), včetně 62. Sdělení Spolkového institutu pro
vyhodnocování rizik (BfR) o zkoumání vysokomolekulárních polymerů,
Bundesgesundheitsblatt 50, 524 (2007), stav z dubna 2007.

Jednatel: Dr. Ralph Derra · Obchodní rejstřík: Aschaffenburg HRB 3329
Zveřejnění výsledků naší práce a posudků, a to i částečné, je možné pouze s naším písemným svolením.
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Produkt vyhovuje ustanovením
Nařízení (ES) č. 1935/2004 Evropského parlamentu a Rady 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, úřední list Evropské unie č. L 338/4 ze dne
13.11.2004, čl. 3
a také ustanovením
Zákona o potravinách, spotřebním zboží a krmivech (Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch – LFGB) ve znění vyhlášky ze dne 26. dubna 2006,
naposledy změněné dne 26. února 2008, stav ze dne 1. března 2008, §§ 30 a
31.
Surové dřevotřískové desky MFP odpovídající předloženému vzorkovému
zkušebnímu materiálu mohou být tedy bezpečně používány pro uchovávání a
přepravu potravin, které jsou dle zvyklostí před spotřebováním omývány nebo
loupány, a smí být s těmito potravinami v přímém kontaktu.
Toto prohlášení o shodě představuje nejnovější technický stav a vychází
z Prohlášení o shodě č. 20774 U 04 ze dne 02.12.2004 v souvislosti s novou dílčí
kontrolou produktu.
Doba platnosti tohoto prohlášení je 2 roky; má 3 strany.

(Burkardt)
Státem diplomovaný a
oprávněný chemický odborník se
zaměřením na potraviny
Státem uznaný znalec pro zkoumání shody
kontrolních vzorků obalových materiálů
z papíru, lepenky, syntetických hmot, skla,
bílého plechu a jiných kovových materiálů
s nařízeními pro potraviny

Překlad razítek je uveden na straně 3.
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Dr. Ralph Derra
Autorizovaný
znalec
pro
analýzu obalových materiálů,
atestovaný
Průmyslovou
a
obchodní
komorou
Aschaffenburg

Státem
uznaný
znalec
pro
zkoumání
shody
kontrolních
vzorků
obalových
materiálů
z papíru, lepenky, syntetických
hmot, skla, bílého plechu a jiných
kovových materiálů s nařízeními
pro potraviny

Dr. Ralph Derra
Autorizovaný znalec pro analýzu
půdy a vzduchu, atestovaný
Průmyslovou
a
obchodní
komorou Aschaffenburg

Záložní vzorek testovaného materiálu je uložen u znalce provádějícího testování.

