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Věc: ODBORITý POSUDEK k posouzení bezpečnosti qfoobku bavlněný sáček na suché potraviny

pŘnon'rňr ŽÁoosrr:
K Vaší žádosti o posouzení bezpečnosti materiálového složení qýrobku Textilní pytlík na

suché potraviny, podle požadavků Nařízení Ewopského parlamentu a Rady (Es) č. l935/2OO4 a
$ 26 aákonač.258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraw a o změně někteýh souvisejících zákonů,
ve znění nasledujících předpisů, sdělujeme:

rŘnoloŽENÉ vzoRtr(Y:
l) Bavlněný sáěek na suché potraviny; v okraji všita bavlněna stuha s
označením tierra organica' 1007o certifikovaná biobavlna; symbol ,,global
organic textile cottonď..
PREDLOZENA DOIil'MENTACT :

a) Tierra Verda - Informace o složení materiálu: tkanina - nebělená biobavlna v barvě natural
PRoVEDENÉ zrouŠry:
Výsledky zkoušek uvedeny v protokolech laboratoři sZU. Zkušební protokol |82-t148/|7 a
Protokol o senzorické zkoušce s l148/17

ODBORNE PoSOUZENÍ:
výďedky provedených laboratorních zkoušek . migrace formaldehydu a opticky

zjasňujících pffsad z předloženého vzorku textilního sáčku vytrovuji požadavkům Ýyhláškv rr,iz Čn
č. 38/200l Sb. o hygienických požadavcich na qýrobky, určené pro styk s potravinami a pókrmy ve
znění následujících předpisů.

Výsledek senzorického hodnocení kompletního.qýrobku vyhovuje pro pouátí pro kontakt se
suchými potravinami požadavlu senzorické inertnosti Čtanm 3, odst' lc Naffiení Ewbpského
parlamentu a Rady (Es) č. |935/2004 ve znění následujících předpisů.

zÁvĚn
Materiálového složení ýrobku textilní sáček na suché potraviny v hodnocených

parametrech vyhovuje pro dané pouátí požadavkům Nařízení Ewopského parlamenfu a Rady @s)
č. 1935/2004 ve znění nasledujících předpisů a vyhlášky MZ ČR č' 38/2001 Sb', ve znění
náslďujících předpisů

Uvedený posudek se vztďruje pouze na qfuobelg speciÍikovaný v tomto posudku a vyvozené
zéxěry je moŽto uplatnit u ostatních výrobku téhož druhu, složení a vlastností.

MUDr. Dagmar lírov{ CSc'
vedoucí Centra toxikologie a zdravotní bezpečnosti

Přílohy: Zkušební protokol 182-|l48l I7
Protokol o senzorické zkoušce s ||48/17

Tierra Verde s.r.o.
}Iněvkovského 39a
ó1700 Brno

TELEFoNNÍ Člslo ÚstŘpoNy: zez ogt t t t
,*,rrrr*r"///

,a. I 7P
BÁNKovIÝÍ sPoJENi: l Rol 0l/0?t0 IČ: 75010330


