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Věc: oDBoRlTý POSIIDEK k posouzení bezpečnosti materiálového složení vyrobku
EpoStone Clear a EPl1 určených pro nepřímý styk s potravinami

pŘnnnnĚr ŽÁnosrr:
K Vaší žáóosti o posouzení bezpečnosti materiálového složení qýrobku EpoStone C|ear a

EPll pro použiti pro nepřímý styk s potravinami vpotravinářských provozech podle požadavků
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č |93512004 ve znéní pozdějších předpisů a $ 26
zákona MZ CR č.25812000 Sb. o ochraně veřejného zÁravi a o změně někteých souvisejících
zákoni, ve znění následujících předpisů, sdělujeme:

pŘnoloŽENÉ vZoRI(Y:
Předložené v zarky vytvr zený ch materiálů :
l) EpoStone Clear - dvousložkové epoxydové pojivok vývoření kamínkoqých koberců
2)EP11 _ dvousložková epoxydová litá stěrka

pŘnor,oŽENÁ DoI<UMENTACE:
a) Státní zdravotníústav - odborný posudek sZÚ |s2-4ll9l|5 YýTobku EP 11 a EpoStone Clear
Protokoly o ýsledku laboratorních zkoušek č. t.3./15B62 a č. 1.3.115lB67 Stanovení těkaých
organiclqých látek (Voc) podle SoP5/1.3
b) Státní zdravotru ústav - osvědčeru č. 15492 o shodě výrobku EpoStone Clear a EP11 s Přílohou
č. l k Nařízení vlády č). 163/2002 Sb., bod 3

PRoVEDENE zKouŠry:
Výsledky zkoušek uvedeny v protokolech laboratoře SZÚ _ Protokol o senzorické zkoušce
s 2780/16

oDBoRNIl POSOUZENÍ:
K údajům qýrobcích EpoStone Clear a EPl1 v přďložené dokumentaci byly provedeny

doplňující zkoušky:
Senzorické hodnocení předložených vzorků modelující nepřímý kontakt s potravinami

vyhovuje požadavku článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Es) č 193512004 ve znění
následujících předpisů

TELEFoNNÍ ČÍsI-o ÚstŘsowy: zor ost t t t
FAX:272 7u 354

/-z lZ
BÁNKornq SPoIENI: l 7301 0y07 l0 . IČ: ?50to330



szu 2780/2016 a

ZAVER:
Materiálové složení vyrobků EpoStone Clear a EPl1 vyhovuje v hodnocených paramďrech

pro pouátí pro nepřímý stý s potravinami v potravinďslrých provozech požadavlnim Naňzení
Evropského parlamenfu a Rady (Es) č.193512004 o materiálech a přďmětech určených pro styk s
potravinamive zněru následujících předpisů azilkonačj.258/2w0 Sb. o ochraně veřejného zdraví a
o změně někteých souvisejícíc|l z,6kontt, ve zněru následujících předpisů.

Uvďený posrrdek se váahuje pouze na qýTobky, specifikované v tomto posudku avyvozené
závěry je možno uplaínit u osatních vjrobků téhož druhu, s|ožent a vlastností.

M[.IDr. Dagmar Jírovri CSc.
vďoucí Ce*ra toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Přílohv: Protokol o senzorické zkoušce s 2780lLó


