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oDBoRNf POSUDEK k posouzení bezpečnosti materiálového složenípowchové úpravy
IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic pro pouŽití na stěny' skelety strojů, podlahy v potravinářském
Věc:

průmyslu

pŘnnnnĚr ŽÁuosrr:
K VašíŽádosti o posorlzení bezpečnosti materiálového složenípovrchové úpravy IMPAGUARD
GCA Glass&Ceramic pro použitína stěny, skelety strojů, podlahy v potravinářském prumyslu

podle požadavlď Nďízení Ewopského parlamentu a Rady (Es) č. 193512004 ve znění pozdějších
předpisů a $ 26 zákota MZ ČR č.25812000 Sb. o ochraně veřejnóho zďravi a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů, sdělujeme:

rŘnnloŽENn vZoRKY:

Povrchová úprava - transparentní vrstva na skleněné desce (10x10 cm), vytvořena zadavatelem

pŘnoloŽENÁ DoKUMENTACE:
1)

IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic _ hydrofobní ochrana skla, keramiky

2) Bezpečnostnílist vyrobku

IMPAGUARD Glass a Ceramic

PROVEDENE ZKOUSI(Y:
Výsledky zkoušek uvedeny vprotokolech laboratoře SZÚ
Protokol o senzorické zkoušce s 4287lI9

a

peurých materiálů

(ethyl_acetát, isopropanol)

-

Zkušebníprotokol I82-4287lI9

oDBoRNÉposouZENÍ:

Použitílátek v nanoformě pro materiály přichazejícído styku s potravinami je regulováno
Nařízením Komise (EU) č. I0l20l1 ve znění Nďízení Komise (EU) č. 32112011 až20l9l37. Látky
v nanoformě mohou být pouŽívány, pouze jsou-li qýslovně povoleny a uvedeny ve specifikacích v
příloze I tohoto naŤízeru. V souladu s článkem 9 Nďízení Komise (EU) č. l0l20t1 v platném znění
byla powchová úprava testována pouze pro použitína povrchy pÍichazqícído nepřímého styku
s potravinami.
o Stanovení celkové migrace z předloŽeného materiálu do potravinového simulantu vyhovuje
požadavkůmResolution AP (2004)1 on coatings intended to come into contact with foodstuffs a
Nařízení Komise (EU) č. I0l20l1 ve znění NařízeníKomise (EU) č. 2aI6l1416 až2019137.
o Výsledky stanovení specifické migrace primámích aromatických aminů z předloŽeného
materiálu do potravinového simulantu vyhovují požadavkůmPřílohy 11 Vyhlášky MZ CR č.
38/2001 Sb. ve znění následujících předpisů.
o Výsledky stanovení rizikových prvků v předloženémmateriálu jsou v souladu s požadavky
$ 6 Vyhlášky MZ Čn e. 3812001Sb. ve znénínásledujících předpisů.
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Senzorické hodnocení předloŽeného vzorku povrchové úpravy modelujícínepřímý kontakt
s potravinami vyhovuje požadavku článku 3 Nďízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
193512004 ve znění následujících předpisů.

zÁvĚ'n:

Předloženou povrchovou úpravu IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic hodnotíme na
zů<Iadě qýše uvedených skutečností z hlediska požadavků Nďízení Evropského parlamerrtu a Rady
(ES) č. 193512004 ve znění následujících předpisů, Vyhlášky MZ Čne. 38l200t Sb. ve znění
následujících předpisů' Nařízení Komise (EU) ě. 10l20I1 ve znění NařízeníKomise (EU) č.
321l20II až 20I9l37 a zákona č.25812000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně někteqich
souviseiících ziákonů, ve znéni následujících předpisů - jako vyhovujícípro použitípouze na
povrchy. které přichází do nepřímótrp kontaktu s potravinami. Podmínkou je' aby před
aplikací povrchové úpravy byly z prostoruo kde bude úprava nanášena, odstraněny všechny
potraviny a potravinářské suroviny. Tento požadavek a rozsah použitímusí být uveden v
Návodu k použití.
Uvedený posudek se vztahuje porlze na qýrobek, specifikovaný v tomto posudku a rrywozené
závéry je moŽno uplatnit u ostatních qýrobků téhoždruhu, sloŽení a vlastností.
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vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti
Přílohy: Zkušebníprotokol 182-4287l19, Protokol o senzorické zkoušce s 4287lI9
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Národní referenční laboratoř
pro materiály určenépro styk s potravinami
a pro v1robky pro děti do 3 let
Šrobárova 49/48,100 00 Praha 10
T el.: +420 267 082389 E-mail: lenka.votav ova@szu.cz
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Food Contact Materials

Zkušebnínrotokol 182-4287 ltg
Název zadavatele: HF SERVIS s.r.o.

Zaďavatel

Ad*."P'ď"i*ffi
Výrobek
Vzorek č.

Povrchová úprava IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic pro použitína stěny,
skelety stroiů' podlahy v potravinařském prumyslu

Charakteristika:

povrchová úprava - transparentní wstva na skleněné desce (10x10 cm),
vytvořena zadavatelem
Požadované zkoušky;
Stanovení celkové migrace, speciťrcké migrace primárních aromatických aminů, stanovení obsahu
rizikowÍch prvků
I

Prohlášení laboratoře

Výsledky měření a zkoušek se týkají pouze předmětu vyšetření a nenal'razují jiné dokumenty (např.
správního charakteru), které jsou orgríny státního odborného dozoru podle specifických poŽadavků
vyŽadovrány. Bez písemného souhlasu zkušebnílaboratoře se nesmí zkušebníprotokol reprodukovat
iinak než cel
Protokol vypracoval: Ing. Lenka Votavová

V Praze

dne 7.11.2019

Zkušebníprotokol 182-4287 / 19

Vedoucí NRL pro materialy určenépro styk
s ootravinami a oro ''"írobkv oro děti do 3 let
Ins. Jitka Sosnovcová
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Základní údaie

Datum předání vzorků
na SZÚ
Zkušebnímetody
v souladu s Přílohou III.
Nařízení (Es) č. 88212004
a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU)

30.9.2019

Celková migrace do simulantů potravin (SoP č. 1121 a Nařízení Komise (EU)
č. 10/2011)
Spektrofotometrické stanovení primámích aromatíckých aminů (S oP č,.| 4 l2l)
XRF analýza _ obsah rizikoqých prvků v materiálu

2017t62s

Datum zkoušky
Použitá měřidla a
zaÍízení

2s.10.-7 .11.2019

SPECORD 200 Plus, xRF NITON xL3tS Goldd, váhy Sartorius

Zkoušený znak
destilovaná voda

t h,40"c

t) NařízeníKomise (EU) č. T0/20I1 ve znění následujících předpisů a Resolution
intended to come into contact with foodstuffs
vyluhovací poměr 1 dm2:100 ml

Zkoušený znak

Jednotka

Vzorek č. L

Mez stanovitelnosti

Limit*)

pms

0,001

0,005

pnmamr
destilovaná
mg
aromatické
voda
anilin.HCl/dm2
amínv
t h.400c
vylu hovac pomer rlm':100 ml

Zkoušený znak*)
stanovení sledovaných
rizikoqých prvků ve hmotě

XRF analýza
lme/kel

AP (2004)1 on coatings

Prvek

Vzorek č. 1

Odhad meze detekce
Imďkgl

kadmium

pmd

20

olovo

pmd

13

rtuť

pmd

T4

chrom

pmd

150

pmd
aÍzen
VvhláškaM7' CR č. 381200 Sb. ve znění následuj cích oředoisů
předpi
)vv
pms: pod mezí stanovitelnosti, pmd: pod mezí detekce

8

*)

Laboratorní rozbory byly provedené ve specializované laboratoři chemiclEch analýz Centra
laboratorních činnostíSZÚ se sídlem v Praze, akreditované podle normy Čs'l'r ra'r B)/IEC ]7025, s
osvědčenímo aÍcreditaci č. 80/2019

Udaie o odchvlkách. doolňcích nebo wiimkách ze zkušebních oředorsu
X
Zkušební protokol 182-4287 l 19

Celkoý
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STÁTNÍ zonavoTl\Í

Úsrav

Narodní referenční laboratoř
pro materiály určenépro styk s potravinami
a pro výrobky pro děti do 3 let
Šrobárova 49148,l00 00 Praha 10
Tel.: +420 267082389 E-mail: lenka.votavova@szu.cz

PRoToKoL o SENZORICKE ZKOUSCE

EU Nea*or* of
Hátionel ieíércn@ Labďátořiés

ilfirur
Foď ťontact lllateriats

č. S 4587/19

Provedené podle čsN zz 0226,Čsn Iso 8586, ČsN lso 8589, Iso 13 302, čSN EN 1230-1,
CsN EN t230-2, DIN 10955z2004, na základě požadavkůNařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 1935/2004,zákona č.258/2000 Sb. a vyhlášky MZ CR č. 38/2001 Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů

.

odběratel: HF SERVIS s.r.o.' Plešnice 25,330 33 Město Touškov
Hodnocený výrobek: 1) Povrchová úprava IMPAGUARD GCA Glass&Ceramic pro použitína stěny,
skelety strojů, podlahy v potraviniářském prumyslu _ transparentní vrstva na skleněné desce (10x10 cm)

o

HodnocenÍ

u

vzorku:
Vzorek uchovaný ve skleněné nádobě
oC. pach vzduchu v nádobě
Hodnocení intenzity cizorodého pachu *)

Podmínky zkoušky

Vzorek

24hpÍi23 +2

č.

.1
*)

0

0_žádnývnímatelnýpach, 1-pach právě zachýitelný,2-mimý pach,3 _mírně silnýpach,4 -silný pach

o

Modelování nepřímého styku s potravinami:
Modelové potraviny v ploché skleněné misce (povrch cca 1 dm2; vloženédo prostoru sdílenéhose
vzorkem (cca 10 d*'), uzavřeného přebaleďm Alu folií, po dobu 24hodinpři teplotě 23 +2"C.
Modelová potravina

Vzorek

Pitná voda

Moučkoqi cukr
Hodnocení - průměr**)

č.

I

1,0

,9

-

2,3 moŽnost

1,0

1,0

**) Postup vyhodnocení zkoušky je dan metodickým předpisem AHEM
Pruměr hodnocení < 1,8 neovlivní senzorické vlastnosti potravin
I

Máslo

I3lI982:

lyvolání malých změn senzorických vlastností potravin

> 2,4 nepŤiznivě

ovlirmí senzorické vlastnosti potravin

Zkoušfu byly provedeny v Senzorické laboratoři Centra toxikalogie a zdravotní bezpečnosti SZU se sídlem
v Praze vybranými posuzovateli.
Protokol vypracoval: Ing. Lenka Votavová

Y Pruze dne: 1 .11.2019

Vedoucí NRL pro materiály určenó pro styk
s potravinami a pro qhobky pro děti do 3 let
. Jitka Sosnovcová
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