Prohlášení o shodě

S nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk sd potravinami a o zuršení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS. Nařízením Evropské komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a
předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, v platném znění zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcích
předpisů, v platném znění, vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění
jejich novel vyhlášek č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb. a č. 551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb. a 386/2008 Sb.
1. Prohlášení vydává:

MOBAL, s. r. o.
Popinecká 458
739 32 Vratimov
Česká republika
IČO: 19012128
DIČ: CZ19012128
na výrobky

2. od výrobce

MOBAL, s. r. o.
Popinecká 458
739 32 Vratimov
Česká republika
IČO: 19012128
DIČ: CZ19012128

3.

Obalové materiály vyrobené z polystyrénové fólie BOPS

2/1- mušle, 3/1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-plast. miska, 5/1- 4-p.k. , 6/1-2-miska, 6/4- p. krabička, 7/1-3- p.miska, 7/4 – p. víčko, 7/5
– p. miska, 8/1-7 -p.miska, 9/1- p. miska, 10/2,3,4 - p. obal tvaru srdce, 11/1,2-plast. miska, 13/1-4 p. krabička, 14/1-4 p.k. s víčkem,15/1-p.
miska pepa, 15/2-p.miska pepa, 16/1-tácek NOWACO, 16/2-tácek, 16/3-p. miska, 17/1-p.vložka do 41/1,18/1-p.obal na bábovku spodek,
18/2-p.obal pizza spodek, 19/1-2 -p.k. s víčkem, 20/1-p. miska kruhová, 20/2-p. miska kruhová, 21/1-p. víčko kruhové vyduté, 21/2-p. víčko
kruhové rovné, 21/3- víko, 22/1-p. obal mix beskyd, 23/1 -p. víčko na 23/2 a 23/3, 23/2-p.k Pinko, 23/3-p.k. Dašice, 24/1-3- p.k. s víčkem,
25/1-5- p.k. s víčkem, 26/1-4 p. miska, 27/1-3-p. miska , 28/1-3-p.miska, 29/1-6-p. k. s víčkem, 30/1-p. obal , 30/2-p. obal, 31/1-3 p. miska,
33/1-p. miska , 33/2- p. obal na roládu vrch, 33/3- p. obal na roládu spodek, 33/4- p. obal na roládu vrch, 33/5-p. obal na roládu a koblihy
spodek, 33/6-p. miska, 33/7-p. obal na koblihy vrch, 33/9- p. obal roláda, 33/10- p. obal 33/1 nižší, 34/1-p. obal na bábovku vrch, 34/2-p.
obal na bábovku vrch, 34/3-p.obal vrch, 35/1-p. víčko kruhové, 35/2-p. miska kruhová, 35/3- p. miska, 35/4-p. víčko kruhové, 35/5-p. miska
kruhová, 35/6-p. miska kruh dělený, 36/1- p. obal indiáni, 36/2- p.k. s víčkem, 37/1-p. krabička na tři koblihy, 37/2 -p. krabička na bagetu,
37/3 -p. krabička Marlenka, 38/1-p. obal na roládu vrch, 38/2-p. obal na roládu spodek, 38/3-p. miska, 38/4-p. miska, 38/5-p. víko, 38/6- p.
krabička, 38/8- anderle, 38/9- p. krabička, 38/10- p. krabička, 38/12- p. krabička, 39/1- p. krabička na dvě koblihy, 39/2- p. krabička na
bagetu, 39/3- p. krabička martinov 39/4- p. krabička martinov, 40/1-p. víčko kruhové, 40/2-p. kelímek 170 ml, 40/3-p. kelímek 150 ml, 40/4p. kelímek se lžičkou, 40/5- p. kelímek RV, 40/6- p. kelímek, 40/7- p. víčko kruhové, 40/8- p. kelímek, 40/9- p. kelímek, 40/10- p. kelímek,
40/11- p. kelímek ,41/1-p.k. s víčkem, 41/2-p.k. s víčkem, 41/3-p.k. s víčkem, 41//4- p.k. s víčkem, 41/5- p.k. košíčky, 41/6- p.k. s víčkem,
41/7- p.k. s víčkem, 41/8- p.k. s víčkem, 41/9A- p.k. s víčkem, 41/10- p.k. s víčkem 42/1,2, 3-p. krabička spodek, 43/1,6,7-p. krabička víko,
44/1-p. krabička, 45/1- krabička s víčkem, 45/2- krabička s víčkem, 45/3- krabička s víčkem, 45/4- krabička s víčkem , 46/1-2-p.k. košíčky,
47/1-3 p.k. s víčkem, 48/1-p.miska, 48/2-p.miska na rohlíčky, 49/1-p.miska, 49/2-p.miska, 49/3- p. miska, 50/2-p. miska s prolisy, 51/1-p.
víčko kruhové, 51/2-p.miska kruhová, 51/3-p. víčko kruhové, 51/4-p. víčko kruhové , 52/1-p. víčko kruhové, 52/2-p. miska kruhová, 52/3-p.
víčko kruhová, 52/4-p. miska kruhová, 53/1,2-p.m. s prolisy, 54/1 – p. miska, 54/4 – p. miska, 54/5– p. víčko, 55/2- p. víčko kruhové, 55/3 – p.
miska, 55/4-p. miska, 55/5-p. miska, 56/1-p. miska, 56/2- p. víčko, 56/3- p. miska, 56/4- p. tácek NOWACO, 56/5- p. tácek, 57/1- p. krabička
s víčkem, 57/2- p. krabička s víčkem, 58/1-p.obal spodek, 58/2-p.obal spodek , 58/3-p. tácek, 58/4-7-p. krabička, 59/1-2-p.obal vrch, 60/1- 2
p.miska , 61/1-2-p.obal spodek, 62/2- p. krabička, 62/3- p. obal vrch, 62/4- p. obal vrch, 62/5 - p. obal vrch, 63/2-p.tácek kruhový, 64/1-p.k.
s víčkem, 64/2-p.k. s víčkem, 64/3-p.k. s víčkem, 64/4-p.k. s víčkem, 64/5-p.k. s víčkem, 64/6-p.k. s víčkem, 66/1-p.miska, 67/1-p.obal
skládací, 67/2-p. obal skládací, 68/1-p. miska se lžičkou, 68/2-p.miska, 68/3-p. víčko, 69/1-3 p. víčko převlečné, 70/1-p.tácek 205, 71/1-p.
tácek 295, 71/2- víčko frgál, 71/3- miska frgál, 72/1-p. tácek ovál, 73/1-p. tácek srdce velké, 74/1-p. tácek srdce malé, 75/1-p.tácek, 75/2-p.
blistr vršek, 75/2-p. blistr, 76/1-p.k. s víčkem, 77/1-p. obal osmiúhelník víko, 78/1-p. obal osmiúhelník, 79/1-p. tácek, 79/2-p. krabička, 79/3plastový obal, 80/1- 2 p. miska, 81/1 -p. obal tácek, 82/1- p. obal víko, 82/2 – p. tácek, 82/3 – p. obal víko, 82/4 – p. obal tácek, 82/5- p. kruh.
Dort, 83/1-p. miska, 84/1- p. kelímek se lžičkou, , 84/2- p. víčko, 84/3- p. víčko, 85/1- p. víčko, 85/2 -p. kelímek, 85/3- p. kelímek, 85/4-13 - p.
kelímek, 86/1- p.k. s víčkem, 86/2- p. k. s víčkem, 86/3- p.k. s víčkem, 86/4- p.k. s víčkem, 86/5- p.k. s víčkem, 86/6-7 p.k. s víčkem, 87/1- p.
miska, 87/2- p. miska, 87/3- p. miska, 87/4 – p. miska, 88/1-p. tácek, 88/2-p. tácek , 88/3- srnčí hřbet, 88/4- srnčí hřbet, 89/1 p. víčko, 89/2 p.
krabička, 90/1-p. krabička, 90/2-p. krabička, 90/3- p. krabička, 90/4-p. krabička, 90/5-p. krabička, 90/6-p. krabička, 91/1-p. dort miska, 91/2p. dort miska, 92/1- p. dort víčko, 92/2+3- p. krabičky, 93/1-p. víčko, 93/2-p. miska, 93/3-p. miska malá, 93/4-p. miska velká, 93/5-p. miska
marcipán, 94/1-2- p. miska, 95/1- p. miska, 96/1-3 p. miska, 97/1-p. miska, 97/2-p. miska, 97/3 -p. miska , 97/4 -p. miska, 98/1-5 p. miska,
99/1-6- p. krabička, 100/1- p. miska, 100/2- p. víčko, 100/3- p. miska, 101/1- p. miska, 102/1- p. obal, 103/1-3 p. obal, 104/1-2 p. obal, 105/1p. obal, 106/1-2 p. miska, 107/1- p. miska, 108/1- p. tácek, 109/1- 4 p. miska, 110/1- p. miska, 112/1-2- p. miska, 113/1- p. miska, 113/2- p.
miska, 114/1- p. krabička Penam, 115/1- p. krabička Penam, 116/1- p. krabička, 116/2- p. krabička, 117/1- p. miska, 117/2- p. miska, 117/3
plastový obal,118/1- víčko kornout, 119/1- bábovka spodek, 119/2- bábovka vrch, 121/1-7-p. k. s víčkem, 122/ 2 p. víčko, 123/1- kryt na
zmrzlinu, 123/2- kryt na zmrzlinu, 124/1B- p. krabička, 124/2B-p. krabička, 124/3-p. krabička, 124/4-p. krabička, 125/1-p. krabička, 125/2p. miska, 125/3- p. krabička, 125/4- p. krabička, 125/5- p. krabička, 126/1-3 p.miska, 127/1-p. víčko, 128/1-p. krabička, 129/1-p. krabička,
130/1-p. krabička, 131/1-p. krabička, 132/1-p. krabička, 133/1-p. krabička, 134/1-p. krabička, 137/1-p. krabička, 139/1-p. krabička, 141/1-p.
krabička, 142/2-p. krabička, 143/1-2 -tácek, 144/1-tácek, 145/1-tácek, 146/1- dort vrch, 147/1- dort spodek, 149/1-miska černá, 150/1-víko
ovál, 151/2- plastový obal,153/1- čajovka, 153/2- čajovka Penam, 154/1- sushi víko, 156/1- sushi víko, 156/1 plastový obal, 162/1- plastový
obal, 165/1- plastový obal,

4. Datum vydání prohlášení: 14.1. 2013

5. Na základě Protokolu č. 10946/2012 ze dne 16.3.2012 vydaném Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Protokolu č. 61071/2011 ze dne
27.1.2015 vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Zkušebního protokolu Z 511/09 ze dne 16.4.2009 vydaného Státním zdravotním ústavem
v Praze Protokolu o senzorické zkoušce č. S 511/09 ze dne 16.4.2009 vydaného Státním zdravotnickým ústavem v Praze.
potvrzujeme

že všechny výše uvedené výrobky splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami, Nařízení Komise (ES) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a Zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění jeho prováděcích předpisů a Vyhlášky č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky
určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění.
6. Plastové misky jsou vyrobeny z polystyrénové fólie BOPS
Následující monomery a přísady (specifikované čísly CAS a pořadovým číslem), pro které je uvedeno omezení dle přílohy č. I Nařízení Komise č. 10/2011 splňují limity specifických migrací:

Ref.č.

CAS

Název látky

Specifický migrační limit (mg/
kg)

13630

0000106-99-0

butadien

ND (nedetekovatelný)

Omezení a specifikace
1 mg/kg v konečném výrobku

Polystyrénová fólie BOPS splňuje podmínky pro limity specifických migrací podle přílohy č. II Nařízení č. 10/2011
barium = 1 mg/kg potraviny nebo simulantu potraviny
kobalt = 0,05 mg/kg potraviny nebo simulantu potraviny
měď = 5 mg/kg potraviny nebo simulantu potraviny
železo = 48 mg/kg potraviny nebo simulantu potraviny
lithium = 0,6 mg/kg potraviny nebo simulantu potraviny
mangan = 0,6 mg/kg potraviny nebo simulantu potraviny
zinek ( jako stearan zinečnatý) = 25 mg/kg potraviny nebo simulantu potraviny
primární aromatické aminy - limit 0,01 mg/kg
7. neuplatňuje se - polystyrénová fólie BOPS použitá pro výrobu výše uvedených výrobků neobsahuje látky, na které se vztahují omezení v potravinách dle potravinového práva EU .
8. Způsob použití:

Výrobky jsou určeny pro styk s potravinami bez omezení.

Výrobky lze použít pro balení potravin za podmínek (teplota, tlak, vlhkost, čas) obvyklých v běžných technologiích balení
potravin.
Skladování a uchovávání zabalené potraviny se doporučuje v rozmezí od -20°C do +40°C.

Poměr povrchu obalu ve styku s potravinou, a objemu, který byl použit k ověření shody materiálu/výrobku: 6 dm2 / 1 litr
resp. kilogram potraviny.

Ve Vratimově, dne 8.1.201

5

Jméno, razítko a podpis

Ve Vratimově dne 30.1. 2015

Společnost Mobal,s.r.o. prohlašuje ,
že předložené protokoly č. 61071/2011 a 10946/2012 byly ve spolupráci s jejich zhotovitelem, tj. SZÚ ústavem Praha a
ZÚ Ostrava posouzeny jako platné.
Společnosti Mobal,s.r.o. nebyly dodavatelem fólie oznámeny jakékoli změny ve složení nebo v technologii používané fólie.
Samotné analýzy byly provedeny dle požadavku Nařízení EÚ 10/2011 ze dne 14. ledna 2011.

Ing. Ivo Hainzel
ředitel MOBAL, s.r.o.,

