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PRoToKoL o SENZORICKÉ ZKOUŠCE č. s 2780116
- provedené podle čsn.I zz 0226,čsx rso 858ó, Čsn rso 8589, Iso 13 soz, ČSN EN 1230.1,
csN EN 1230.2, DIN r0955l20o4, na zák|adě požadarků Naffzení Evropského parlamentu a Rady
č.1935/2004, zákona č. 258/2000 Sb. a vyh|ášlry Mz CR č.38/200r Sb. ve znění pozdějších předpisů

odběratel: ToPSToNE s.r.o., Družstevní 442,753 01 Fkanice
I)atum zkoušky: 26.-30.9.2016
Před|ožené vzorlry vytvrzených materiálů:
1) EpoStone Clear - dvousložkové epoxydové pojivok vytvoření kamínkoých koberců
2)EPl1 _ dvousložkováepoxydová litá stěrka
Pro použití pro nepřímý styk s potravinami:

*)0 _ žádný vnímatelnýpach' 1- pach právě zzchytitelný, 2_mimý pach' 3 -mínrě silný pach,4 - silnýpach

o Modelování nepřímého styku s potravinami - vzorky hodnoceny po 24 h odvětráni při 23*2"C.'
Modelové potraviny v ploché skleněné misce (powch cca l dm2) vložené do prostoru (cca 10 d.'),
sdíleného se vzorkem, uzavřeného přebalením Alu folií, po dobu24 hodin při teplotě 23+2"C

Mod. potravina Moučkový cukr Máslo
Vzorek č. Hodnocení. nrůměr

I l , l 1,1

2 r,2 1 ,4

Postup vyhodnocení zkoušky je dán metodickým předpisem AHEM |3ll982.
Pniměr hodnocení 

,,n:::,:}H'l|1t'ff"'#:."ř:il':*'"'':T1ÍÍ*,,.n vlastností potravin
> 2,4 nepÍíznivě ovlivní senzorické vlastnosti potravin

ZkaušlE byly provedeny v senzorické laboratoři Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti SZÚ se
sídlem v Praze uybranými posuzovateli

Protokol vypracoval:: Ing. Lenka Votavová

V Praze dne.30.9.2016

Vedoucí NRL pro materiály určené pro styk
s potravinami a pro vyrobkv pro děti do 3 let

Jitka Sosnovcová

sTÁTNÍ zonavoTNÍ Úsrnv
Národní referenční laboratoř

pro rnateriály určené pro styk s potravinami
a pro ýrobky pro děti do 3 let
Šrobárova 48, l00 42 Praha l0

+420 267082389 Fax: +420 267082554 E-rnail: votavova@s r.cz
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[lodnocení pachu vzo rku:

Podmínlry zkoušky Pach vzorku po vyjmutí z obalu
23+2"C

Pach vzorku w24 h odvětraní
23*2"C

Vzorek č. Hodnocení intenzitv pachu 0 až 4*)

I 0 0

2 I 0


