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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce: 
 
ARDON SAFETY s.r.o. 
Tržní 2902/14 
750 02 Přerov I - Město 
IČ: 258 52 141 

 
prohlašuje, že níže popsaný osobní ochranný prostředek: 

 
HDPE – jednorázové rukavice 
(bezbarvé rukavice z polyethylenu, balení 100 ks) 

jsou ve shodě s ustanoveními nařízení vlády č. 21/2003 Sb., přejímajícím směrnici 
Rady 89/686/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
osobních ochranných prostředků, ve znění směrnic 93/68/EHS, 93/95/EHS a 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/58/ES 
 
jsou identické s osobním ochranným prostředkem, který je předmětem atestu č. 
472107423 vydaného notifikovanou osobou č. 1023 (ITC a.s., Zlín) dne 5. 6. 2014. 
 
Vyhodnocení: 
Hodnocené technické parametry vyhovují hygienickým požadavkům na výrobky 
z plastů daným Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 
38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk 
s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením komise (EU) 
č. 10/2011 z 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro 
styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky kontaktu: 

- Krátkodobý kontakt se suchými typy potravin po dobu až 2 hodiny při 
teplotách do 70°C 

- Poměr: 100 cm2/100 ml a více potraviny 
 
Hodnocený vzorek splňuje požadavky na limitní hodnoty pro migraci látek 
omezených specifickým migračním limitem (SML). 
 
Hodnocený vzorek neovlivňuje organoleptické vlastnosti potravin. 
Hodnocený vzorek splňuje obecné požadavky dané článkem 3 Nařízení 
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Evropského parlamentu a rady 1935/2004 o materiálech a předmětech určených 
ke styku s potravinami. 
 

 
 
 
 
V Přerově dne 29. 7. 2015 
         Mgr. Tomáš Voženílek 
                                                                                   Jednatel společnosti 
 

 


