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Prohlášení

Barevné koncentráty vyrobené v LlFOCOLOR s.r.o. Brno jsou ve shodě s požadavky vyplývajícími

ze zákona Č. 38/2001 Sb.zákonů - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. ledna 2001 o

hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy. Odpovídají

rovněž nové Directivě evropské komise 2007/19/EC.

Nosič uvedeného barevného koncentrátu splňuje požadavky Nařízení EU 2002/72/EC a jejích
doplňků týkajících se specifických migračních limitů.

Barevné koncentráty LlFOCOLOR nejsou konečnými výrobky, které přichází ke styku s potravinami a
pokrmy. Jsou určeny pro vybarvování plastů.

Barviva a pigmenty v barevných koncentrátech Lifocolor jsou pevně ukotveny v plastu. Rovněž
neobsahují sloučeniny na bázi antimonu, arzénu, šestimocného chrómu, kadmia, rtuti, olova a selenu.
K výrobě barevných koncentrátů Lifocolor nebyla použita žádná azo-barviva, diazobarviva (včetně
diarylpigmentů).
Pigmenty na bázi sazí splňují požadavky na čistotu dané výše uvedenými právními předpisy. Rovněž
použité nosiče pigmentů jsou zdravotně nezávadné ve smyslu uvedeného zákona.

Barevné koncentráty byly vyrobeny v souladu s technologickými postupy firmy Lifocolor, S.LO. Firma
má vybudovala a udržuje systém dle ISO 9001.

Barevné koncentráty LlFOCOLOR splňují požadavky evropských norem ve smyslu § 5 Zákona o
potravinách a spotřebním zboží - Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes podle
doporučení BgW· (Spolkový institut pro ochranu zdraví a veterinární medicínu Spolkové republiky
Německo) jako i Rezoluce AP (89) I Rady Evropy (Stav k 13.09.89).
Dále uvedené .LIFOCOLOR-barevné preparáty splňují mezní hranici Evropské Normy EN 71, díl 3
"Bezpečnost hraček" (stav k 1.1.90) při přídavcích < 10%.

Upozornění: LlFOCOLOR s.r.o. neručí za změny barevných koncentrátů, které mohou nastat během
dalšího tepelného a mechanického zpracování, ani za nevhodné použití.

Barevný koncentrát:
LlFOCOLOR-CR-ŽLUTÝ 132 F/PS-SB

Ing. Zbyněk Veselý
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Dodávky se uskutecnuj. na základě Vseobecných dodaoch podmínek (naleznete na www.hfccolor.cz). pokud není písemně uvedeno jinak.
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