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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ  
 

 

 

Pro výrobky: 

- Kanystry 

- Dózy  

- Láhve  

Potvrzujeme, že výrobky byly vyrobeny v souladu s technologickými předpisy a s nařízením Evropské komise 

(ES) č. 2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami a nařízením 

Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí. 

Určení výrobku: 

Balení a přepravu potravinářských výrobků, tělové a bytové kosmetiky, chemických látek, tukových látek, 

případně automobilové kosmetiky. 

Materiál výrobků: 

- HDPE ( )– není klasifikován jako nebezpečná látka a neobsahuje žádné nebezpečné látky.  Splňuje 

Evropský lékopis 8 (Ph.Eur.8.čl.3.1.3) 

REACH 

- Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. Suroviny pro výrobu HDPE, jsou ve shodě 

s REACH. Při výrobě HDPE nejsou používány látky identifikované jako „SVHC“ v koncentraci vyšší než 

0,1 %. 

Obaly 

- Obaly splňují požadavky těchto nařízení a předpisů, v platném znění. 

- Zákon č. 477/2001 Sb. v aktuálním znění 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 94/62 o obalech a obalových odpadech 

Styk s potravinami 

- Uvedené výrobky jsou v souladu s požadavky plynoucími z příslušné legislativy EU nebo vnitrostátní 

legislativy.  

- HDPE splňuje požadavky těchto nařízení a předpisů, v platném znění. O hygienických požadavcích na 

výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy: 

- Zákon č.38/2001 Sb. 
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- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 

- Nařízení Komise (EU) č. 2020/1245 

Balení a přeprava nebezpečných látek (ADR, RID, IATA, IMDG-Code) 

- Výrobky s UN jsou certifikovány a vyhovují mezinárodním předpisům pro balení a přepravu 

nebezpečného zboží. 

Recyklace 

- Výrobky vyrobené z materiálu HDPE, jsou plně recyklovatelné dle normy ČSN EN 13430. 

Výrobce:  

DGS plast, s. r. o. Loučka 137, 763 25 Újezd u Val. Klobouk IČO: 25530283 DIČ: CZ25530283  

Technické předpisy – při posouzení shody byly použity tyto podklady:  

- Zdravotní nezávadnost pro materiál HDPE  

- UN certifikace  

Posouzení provedl: 

DGS plast, s. r. o., Loučka 137, 763 25 Újezd u Val. Klobouk  

 

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky, výrobek je za podmínek 

obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný.  

 

Výrobce má přijatá opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou 

dokumentací a se základními požadavky na výrobky.  

 

V Loučce 3.1.2022 

Ladislav Slámečka, technický ředitel             
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