
PRVA CERTIFIKACNA S.r.o. 
SNAS Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava - Raa 

IC: 53180429 | DI�: 2121337746 | www.prvacertifikacna.sk AKREDITOVANÝ CERTIFIKA�NÝ ORGÁN PRE CERTIFIKÁCIU YROBKOV 

Reg. No. 741/P-056 

CERTIFIKÁT 
. 013/PC/2022 

z 11. marca 2022 

PRVÁ CERTIFIKA�NÁ S. r. o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava- Raa, 
certifikaný orgán pre certifikáciu výrobkov akreditovaný Slovenskou národnou akreditanou slu~bou 

pod reg. . 741/P-056 vydáva teto certifikát: 
Typ výrobku: 
Ziadater (výrobca): Slovpack Bratislava spol. s r.o. 

PE fólia do mrazu biela a transparentnáá 
Viie Hrdlo 23, 820 03 Bratislava 

O 35 848 294 

Týmto certifikátom 
sa potvrdzuje zhoda 

uvedeného typu výrobku s po~iadavkami predpisov: 
Nariadenie EP a Rady (ES) . 1935/2004 o materidloch a predmetoch urených na styk s potravinami
a ozruaení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS 
Nariadenie Komisie (EU) . 2020/1245 z 2. septembra 2020, ktorým sa mení a opravuje nariadenie
(EU) & 10/2011 o plastových materidloch a predmetoch urených na styk s potravinami 
Výnos MP SR a MZ SR E. 1799/2003-100, ktorým sa vydáva V. hlava Potravinového kódexu SR 
upravujúca materiály a predmety na styk s potravinami v znení neskoraích predpisov 

v rozsahu vlastností:
celková migrácia do demineralizovanej vody, do 3 % kyseliny octovej, do 95 % etanolu, do izooktánu (10 

dni/40°C)
apecifická migrácia látok do 3 % kyseliny octovej (10 dní/40°C):

Al, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Eu, Gd, Fe, La, Pb, Li, Mn, Hg. Ni, Tb, Zn a lantanoidy
apecifická migrácia organických látok (monoméry, aditíva a pod.) - (10 dni/40°C) do 95 % etanolu a 

izooktánu 
apecifická migrácia primárnych aromatických amínov do 95 % etanolu a izooktánu (10 dni/40°c)
vplyy na organoleptickévlastnosti potravin senzorická skúaka 
Výsledky skúaok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu výrobku s technickými apecifikáciami sú 
uvedené v Záverenom protokole . 013/Pc/2022/2P zo dña 11.03.2022, vydanom Certifikaným
orgánom pre certifikáciu výrobkov, Prvá certifikaná s.r.o., Bratislava. }iadose . PC/07/2022.

vhodný ako obal styk vaetkými druhmi Výrobok 
za be~ných skladovacích podmienok, poas dihodobého skladovania presahujúcich 6 mesiacov pri 
izbovej teplote, skladovaní v chlade, v zmrznutom stave, vrátane mo~nosti zohriatia a~ na 70 °C alebo na 

100 °C poas doby a~ 15 minút. 

je na so potravín 

Pravidlá pre zaobchádzanie s certifikátom sú uvedené na druhej strane tohto certifikátu.

Platnost certifikátu od: 11.03.2022 do: 1103.20274
V Bratislave, dHa 11.03.2022

PRE CEp 

Ing. Emília Fintová 
vedúca certifikaného orgánu 

PC-014-1120 

.p-056b 
AOxao 
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pre certifikáciu výrobkov

Pravidlá pre zaobchádzanie s certifikátom: 

1. Certifikát je platný na výrobkyv rovnakom vyhotovení ako certifikovaný výrobok. 
2. Drzite certifikátu je povinný plnie vaetky podmienky, za akých mu bol certifikát vydaný. 

Dr~itel certifikátu musí certifikanému orgánu ihned oznámie vaetky zmeny vo vztahu 
k certifikovanému výrobku, týkajúce sa organizácie, vyhotovenia vyýrobku, dokumentácie, alebo 

ak pri výrobe výrobku nastala podstatná zmena v technológii výroby, výmena technologického 
zariadenia alebo zmena pri pou~ití surovín a polotovarov.

4. Reprodukovanie alebo pou~itie certifikátu na úely publikácie akéhokolvek druhu, inzercie 
alebo pod. je mo~né iba v celosti, inak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu 
certifikaného orgánu. 

5. Dr~ite> certifikátu je povinný zaznamenávae a uchovávae vaetky sta~nosti podané v súvislosti 

s certifikovaným výrobkom, prijae a dokumentovae prijaté opatrenia atieto predkladae 
certifikanému orgánu pri dohfade. 

6. Certifikainý orgán odoberie certifikát, ak sa uká~e, ~e: 

Certifikát bol klamlivoa nesprávne pou~itý 
Výrobca nevedie zoznam sta~ností a nerieaí ich 
Výrobca vedome uviedol nepravdivé údaje v ~iadosti av podkladoch, ktoré sú rozhodujúce 
pre vydanie certifikátu 

Pri kontrolnej innosti sa preuká~e nezhoda vlastností s predpismi uvedenými na certifikáte 
7. Dr~iter certifikátu sa zaväzuje, ~e v prípade, ak mu certifikaný orgán pozastaví alebo odoberie 

certifikát, prestane pou~ívae akýkolvek materiál obsahujúci odkaz na certifikát. 
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