PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Na základě zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008. Nařízením Evropské komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů
určených pro styk s potravinami a přepravu nebezpečných látek. Zákon o obalech a o změně některých zákonů č.
477/2001 Sb.

Pro kanystry, dózy a láhve vyráběné metodou koextruzního vyfukování HDPE
Výrobce:
DGS plast, s. r. o. Loučka 137, 763 25 Újezd u Val. Klobouk IČO: 25530283 DIČ: CZ25530283
Určení výrobku:
Balení a přepravu potravinářských výrobků, tělové a bytové kosmetiky, chemických látek, případně automobilové
kosmetiky.
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 4. 1. 2021
Ladislav Slámečka, technický ředitel

DGS plast s.r.o.
+420 577 350 232
dgsplast@dgsplast.cz
Loučka 137, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín

CONFORMITY
DECLARATION
Based on Act No. 22/1997 Coll. on technical requirements for products, as amended. Regulation (EC) No 1272/2008
of the European Parliament and of the Council. European Commission Regulation (EU) No. 10/2011 on plastic materials
and articles intended to meet food and transport dangerous goods. Act on Packaging and on Amendments to Certain
Acts No. 477/2001 Coll.

For jerry-cans, cans and bottles produced by the HDPE coextrusion blow molding method.
Producer:
DGS plast, s. R. O. Loučka 137, 763 25 Újezd u Val. Klobouk ID: 25530283 VAT: CZ25530283
Product purpose:
Packaging and transport of food products, body and home cosmetics, chemicals, or automotive cosmetics.
Technical regulations - the following documents were used in the conformity assessment:
- Health safety for HDPE material
- UN certification
Assessment performed by:
DGS plast, s. r. o., Loučka 137, 763 25 Újezd u Val. Klobouk
The manufacturer confirms that the properties of the product meet the basic requirements for the products, the product
is safe under the conditions of normal use specified by the manufacturer.
The manufacturer has measures in place to ensure the conformity of all products placed on the market with the
technical documentation and with the essential requirements for the products.
In Loučka, 4. 1. 2021
Ladislav Slámečka, CTO
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+420 577 350 232
dgsplast@dgsplast.cz
Loučka 137, 763 25 Újezd u Valašských Klobouk, okres Zlín

