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PRoHLÁšENÍ o sHoDĚ
Pod|e s10B, odst.1 zákona č'258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vystaveno pro firmu: ENPEKA a.s.
Se síd|em: Jih|avská LL43,591 43 Žd,ár nad Sázavou

lČo: ++gosszg

Prodejce PEMAR, spo|. s r.o. na svou vý|učnou zodpovědnost vydává proh|ášení vztahující
se na výrobky prodávané jeho jménem pro potravinářské úče|yz typů materiá|u HD-PE,
LD-PE, LLD-PE, PA/PE, PP, případně jejich kopo|ymery nebo jejich směsí, bez potisku
nebo s potiskem' Výrobky označenétech., technické, BBT, barevné (není-|i součástí
individue|ní zakázky) a samouzavírací sáčky nejsou určeny pro přímý styk s potravinami.

Výrobky sp|ňují požadavky stanovené Vyhláškou 38/2001 Sb., ve znění s108 odst.1
zákona č'259lz000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění nás|edujících předpisů vyh|ášky MZ ČR č.3B6/2ooBSb. o hygienických
poŽadavcích na výrobky, určenépro styk s potravinami-a pokrmy, ve znění vyh|ášek MZ
Čn č.1B6/2oo3sb.,MZ Čn č.2o7/2oo6sb., |v1z Čn č.551/2oo6sb a MZ Čn
č'27I/zo)BSb.Tato |egis|ativa je v sou|adu s |egis|ativou EU.
Výrobky sp|ňují poŽadavky stanovené předpisem Evropského spo|ečenství $15 písmene
a) a pří|ohy č.9 pro styk s potravinami.

Součet obsahu těžkých kovů (oIova, kadmia, rtuti, šestimocného chrómu, antimonu,
arsenu a se|enu) ve výrobcích nepřekračuje hodnotu 100 mglkg.

Výrobky sp|ňují poŽadavky stanovené Směrnicí Komise 76/76)/EEC, ve znění Směrnice
Rady 2005l59/EC, tzn. že neobsahuje toluen a trich|orbenzen.
V souladu s Čstit EN 13428 a Čsru EN 13695.2 výrobky neobsahují a nevy|uču jí žádné
chemické a toxické |átky a tyto |átky nejsou při výrobě záměrně přidávány.
Prodejce má zavedený a certifikovaný systém managementu jakosti dle
Čsru pru ISo 9oo1 a systém environmentá|ního managementu ČsN EN ISo 14oo1.

Výše uvedené výrobky by|y vyrobeny pod|e p|atných technických norem a technické

dokumentace. Firma PEMAR spo|. s r.o. má k dispozici technickou dokumentaci vztahující
se k tomuto proh|ášení a je schopna před|ožit ji přís|ušnémukontro|nímu orgánu
v předepsané |hůtě.
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7apsaná v obchodním rejstříku,vedeného MoS v Praze,oddí| C,v|ožka 5892
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