
 

 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

(10/2011/EC) 
 

Prohlášení vydává: 
FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic  
VAT no: CZ26726548 
 
Dovozce výrobku: 
FAST ČR, a.s. 
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic  
VAT no: CZ26726548 

 
Výrobek / Materiál: SODASTREAM plnící láhve 1L (včetně víčka) – všechny modely 

   SODASTREAM plnící láhve 0,6L (včetně víčka) – všechny modely 
 

Datum vydání prohlášení: 1.1.2018 

Prohlašujeme, že výše zmíněný výrobek splňuje příslušné požadavky v článku 3, čl. 11 odst. 5 a článcích 15 a 17 nařízení 
(ES) č. 1935/2004 a nařízení komise (EU) č. 10/2011. 
 
Výše uvedený produkt se skládá z těchto zdravotně nezávadných materiálů: 
 
Část výrobku  Polymer  CAS No  

 
láhev  

 
PET  

 
25038-59-9  

Uzávěr - víčko ABS  25038-59-9  
systém sycení  Acetal (POM)  24969-26-4  
utěsnění Silicone rubber  63394-02-5; 63394-02-5  

 

 
Níže uvedené látky nepředstavují žádné riziko a jejich hodnoty se pohybují výrazně pod stanovenými limity dané 
nařízením 10/2011. 
 

 
 
Výrobek splňuje požadavky přílohy II. Látky v něm definované výrobek neobsahuje (jsou nedetekovatelné), nebo jsou 
výrazně nižší, než je stanovené povolené množství. 
 
Tento výrobek je vyroben podle GMP, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 2023/2006. Sledovatelnost definovaná v čl. 17 
nařízení 1935/2004 je zajištěno číslem šarže na výrobku. 
 
Zamýšlené použití: 
Uvedený výrobek je za běžných a předvídatelných podmínek použití je vhodný pro kontakt s kyselinou, poživatelnými 
tekutinami a to po neomezeně dlouhou dobu při skladování za pokojové teploty nebo nižší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Specifické migrace: 
Specifické migrační testy prováděné podle nařízení 10/2011 potvrzují vyhovující výsledky kdy 1Kg jídla v kontaktu 6 dm2 
povrchu výrobku v potravinového simulantu B, C po dobu 10 dnů při 60 ° C. 

 
 

 
Celková migrace: 
Při použití podle specifikací nepřekračuje celková migrace (OM) ani specifická migrace zákonné limity. Migrační testy 
prováděné podle nařízení 10/2011 potvrzují výsledky OM do 10 mg / m2. dm nebo 60 mg / kg potravinového simulantu B, C 
po dobu 10 dnů při 40 ° C. 
 
                                                     Simulant B                          Simulant C  
Všechny typy produktů  <10  <10  

 
V uvedeném produktu se nepoužívá funkční bariérový plast. 

 
                                                           

  Ing. Zdeněk Pech 
                              Chairman of the Board 

 

                                                  


