
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 

 

Identifikační údaje společnosti vydávající prohlášení: 

Obchodní jméno:  SAMA s.r.o. 

Adresa:   Mučedníků 50, 793 56 Ryžoviště, Česká republika 

IČ:    25892690 

DIČ:    CZ25892690 

       

 

Identifikační údaje o výrobku: 

 

Název výrobku:  LDPE (potravinová fólie) 

Typ (model):   100-900 x 0,008-0,015mm 

 

Země původu:   Česká republika 

Popis a určení výrobku: určeno pro styk s potravinami 

 

Látky omezené specifickými 

migračním limitem (SML): žádné 

 

Použité technické předpisy: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/EC v platném znění o materiálech a 

předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EEC a 89/109/EEC 

 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. v platném znění o hygienických 

požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášek 

186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb. 

 Nařízení komise (EU) 10/2011 týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk 

s potravinami 

 Zákon ČR č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení komise (ES) č. 2023/2006 v platném znění o správné výrobní praxi pro materiály a 

předměty určené pro styk s potravinami 
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Podmínky kontaktu, typy potravin a poměr povrchu k potravině: 

Dlouhodobě nad 30 dní při pokojové teplotě a nižší, při zahřátí na 70ºC po dobu až 2 hodin, nebo 

při zahřátí na 100ºC po dobu až 15 minut, se všemi typy potravin, poměr 100cm² plochy výrobku 

na 100ml (g) a více potraviny. 

 

PROHLÁŠENÍ: 

 

Výrobek uváděný na trh společností SAMA s.r.o., určený ke styku s potravinami, splňuje 

požadavky zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobek rovněž splňuje požadavky 

Nařízení komise (EU) 10/2011 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 1935/2004/EC. 

V Ryžovišti dne 01.01.2017 
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