
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO KONTAKT S POTRAVINAMI 
- ČESKÝ PŘEKLAD - 

 
Směrnice Rady č. 1935/2004 o materiálech a předmětech, které přicházejí do kontaktu s potravinami 

 

 
Výrobce: 
Semperit Investments Asia Ltd. 
8 Jurong Town Hall Road 
#29-03 až 06 JTC Summit 
Singapur 609434 
 
a 
 
Autorizovaný prodejce v Evropě: 
Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. 
Modecenterstraße 22 
1030 Vídeň, Rakousko 
 
prohlašují, že níže popsaný produkt 
 

Semperguard® Xpert 
(jednorázové nitrilové rukavice) 

 
je shodný s následujícími nařízeními a zákony: 
 
 

 Směrnice Rady č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiálech a předmětech, které přicházejí 
do kontaktu s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS 

 Nařízení Komise (EU) č. 2023/2006 z 22. 12. 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a 
předměty, které přicházejí do kontaktu s potravinami 

 Doporučení Německa XXI pro materiály a předměty, které přicházejí do kontaktu 
s potravinami, a jejich vliv na zdraví (s odkazem na par. 31(1), vydáno 1. 7. 2016) 

 
 
Informace o přísadách pro dvojí použití 
 

Číslo  Látka    Úroveň specifického  Úroveň specifické 
             maxima*        migrace** 

 
E171  Oxid titaničitý    množství      bez omezení 
 
E470a  Sodné, draselné a vápenaté  množství      bez omezení 
  soli mastných kyselin   
 
E 471b  Hořečnaté soli mastných   množství      bez omezení 
  kyselin        

 v mg/kg potravin podle nařízení EU 1129/2011 

 v mg/kg potravin podle nařízení EU 10/2011 
 
 
Specifikace použití předmětu 

 Druhy potravin, se kterými má přijít do styku: 
Všechny druhy potravin. 

 Délka a teplota pro kontakt s potravinami: 
Doba trvání:        10 min 
Teplota:      40 

o
C 



 Poměr povrchu, který je ve styku s potravinou a objemu, použitý k ověření shody materiálu 
nebo předmětu: 
1,6 dm

2
 . kg

-1
 

 
Informace o použití funkční bariéry 
U tohoto předmětu není použita žádná funkční bariéra. 
 
 
Výše uvedený výrobek může být bezpečně používán při přípravě a manipulaci s potravinami a může 
být v přímém kontaktu se všemi druhy potravin na krátkou dobu až 10 minut při teplotě 40

o
C. 

  
 
 
Vydáno dne: 15. ledna 2020 
 
 
Dr. Alexander Weinert       Margit Wallisch 
 
 
Toto prohlášení má platnost 2 roky, podléhá nenadálým právním úpravám. 
 
 
 
 
 


