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Materiál pro výrobu sáčků o rozměrech PE/H 800+2x200x0,045 modrá, perforovaná bez potisku a
s potiskem je čistý 100% nízkohustotní polyetylen (zn. LDPE), obchodní oz. LDPE, síla 45My až
200My.
S nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27.října 2004 o materiálech a
předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS a s
nařízením Evropské komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech
z plastů určených pro styk s potravinami, v platném znění, potvrzujeme, že sáčky vyrobené z tohoto
materiálu bez potisku i s potiskem splňují požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví
ČR č. 38/2001 Sb. O hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve
znění vyhlášky č. 186/2003Sb., č. 207/2006Sb., č.551/2006Sb., č.271/2008Sb., č. 386/2008Sb., č.
127/2009Sb. a zákona č. 477/2001Sb. O obalech ve znění zákona č.94/2004Sb..
Výrobky neobsahují těžké kovy jako je chrom, kardium, olovo, rtuť a změkčovače, které jsou
vyjmenované v příloze zákona č. 157/1998Sb.(Seznam nebezpečných látek).
Výrobky neobsahují látky, na které se vztahuje omezení v potravině.
Sáčky a pytle vyrobené z tohoto materiálu se používají k balení potravin (např. ovoce, zelenina).
Technologicky je LDPE fólie nepropustná.
Uzavírání sáčků je možné provést svárem nebo klipováním na automatických baličkách. Svařitelnost
materiálu je 280 – 400°C v závislosti na síle materiálu. Materiál a sáčky z něho vyrobené lze skladovat
ve standardních podmínkách v temperovaných skladech při teplotě -10-28°C. Je nutné je chránit před
mrazem pod teplotu -10°C a slunečním zářením. Při teplotách nižších než -15°C fólie křehne a může
měnit fyzikální vlastnosti. Pro zajištění správných technických vlastností je vhodné sáčky před
použitím ponechat nejméně 48. hodin v teplotě min. 18°C.
Poměr mezi velikostí povrchu, který je ve styku s potravinou není větší než 100cm2/100ml.
V deklarovaných výrobcích nejsou použité látky, pro něž jsou dle vyhlášky 38/2001Sb. zavedena
omezení nebo specifikace.
LDPE fólie je 100% recyklovatelná . Podle katalogu odpadů lze materiál zařadit do skupin 120105,
150102, 160207, 200104. Sáčky vyrobené z tohoto materiálu se označují symbolem trojúhelníku
s vloženou číslicí 4 a označením PE (LDPE) umístěným pod základnou trojúhelníku.
Prohlášení bylo vydáno dne 2.1.2015 v Senohrabech
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