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ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ – CYKLISTICKÉ LÁHVE 

 

1) Totožnost a adresa provozovatele podniku, který prohlášení o shodě vydává 

KCK Cyklosport - Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, Česká republika, 

DIČ: CZ18559751 

2) Totožnost a adresa provozovatele podniku, který materiál nebo předmět z plastů vyrábí nebo 

dováží 

KCK Cyklosport - Mode s.r.o., Bartošova 348, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, Česká republika, 

DIČ: CZ18559751 

3) Totožnost materiálu nebo předmětu z plastů (obchodní jméno a druhy materiálu) 

Toto prohlášení se vztahuje na předměty vyrobené pod značkou FORCE, což je řada cyklistických 

nápojových lahví v různých velikostech (0.3l, 0.5l, 0.58l, 0.62l, 0.75l) a barvách, podle aktuálního 

katalogu a nabídky. Tyto láhve jsou vyrobeny z polyethylenu/ polypropylenu. 

 

Tyto nápojové láhve slouží jako samostatné nádoby pro přímý styk s potravinami. Skládají se 

z těchto částí:  

- duté těleso válcového tvaru, závitové víčko s těsněním (umístění dole v závitu víčka, silikon – 

těsnění, elastomer - zátka) 

- duté těleso válcového tvaru, závitové víčko s těsněním (umístění dole v závitu víčka, silikon – 

těsnění, PP - zátka) 

- duté těleso válcového tvaru, závitové víčko bez těsnění (elastomer - zátka)  

- duté těleso válcového tvaru, závitové víčko bez těsnění (PP - zátka) 

 

4) Datum prohlášení  

1.1.2018 
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5) Potvrzení, že materiál nebo předmět z plastů splňuje příslušné požadavky rámcového nařízení 

a Nařízení o plastech, jak je uvedeno níže:  

 

- Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů 

určených pro styk s potravinami, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení o plastech) 

- Nařízení Komise (ES) č. 1935/2004 EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 27. 

října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (dále jen Rámcové 

předpisy), a zrušení směrnic 80/590/ EHS a 89/109/EHS.  

 

6) Informace o látkách s omezením v příloze I nebo II Nařízení o plastech a na záměrně 

přidaných látkách, které podléhají omezením podle vnitrostátních předpisů  

Monomery a další látky používané pro výrobu těchto předmětů jsou uvedeny v příloze I v Nařízení 

komise 10/2011 jako látky povolené k výrobě předmětů určených pro styk s potravinami.  

Předměty uvedené v tomto dokumentu splňují požadavky na limitní hodnoty pro migraci látek 

omezených specifickým migračním limitem (SML) dle přílohy I Nařízení komise 10/2011. 

 

7) Předměty zde popsané jsou v souladu s nařízením komise EU č. 10/2011 o materiálech a 

předmětech z platů určených pro styk s potravinami.  

 

8) Specifikace týkající se použití materiálu nebo předmětu 

Předměty uvedené v tomto dokumentu jsou určeny k použití s různými typy potravin (vodnatými, 

mléčnými, kyselými, alkoholickými). 

Vodnaté potraviny – zejména nealkoholické nápoje ve formě roztoků ve vodě jako jsou 

rozpouštědla 

Mléčné potraviny – emulze olejovitého typu ve vodě (př.: mléko) 

Kyselé potraviny  

Alkoholické potraviny – (obsah alkoholu max. 50% v/v) 

 

Příklady tekutin, které mohou přijít do styku s předměty zde uvedenými: 

- Čiré nápoje – (voda, mošty, čiré ovocné nebo zeleninové šťávy, ovocné nektary, sirupy, 

limonády, hořké nápoje, káva, čaj, pivo, nealkoholické nápoje, energetické nápoje, ochucené 

vody) 

- Kalné nápoje – (nektary, džusy a nealkoholické nápoje obsahující ovocnou dřeň, mošty 

obsahující dřeň, dužinaté nápoje, tekuté čokolády) 



- Alkoholické nápoje – s obsahem alkoholu více než 20% (max. obsah alkoholu 50%v/v) a 

všechny krémové likéry.  

- Vláčné cukrářské výrobky – ve formě pasty (sirupy, med, melasa…) 

- Ovoce – zejména v podobě pyré, zavařeniny a pasty, ovoce ve vlastní šťávě nebo 

v cukrovém či medovém sirupu (džemy, kompoty apod.) 

- Zelenina – zejména v podobě pyré, pasty ve vlastní šťávě, zavařeniny 

- Omáčky – zejména vodového charakteru, ocet  

- Mléko – mléčné nápoje, smetana, kysaná smetana, kysané mléko, jogurt, podmáslí a 

obdobné výrobky, zmrzlina 

 

Podmínky přímého kontaktu 

Krátkodobý kontakt s vodnými, kyselými, alkoholickými a mléčnými typy potravin za 

podmínek uchování při teplotách max. 40ºC a méně po dobu max. 24 hodin, včetně 

podmínek plnění za horka.  

 

Za normálních a předvídatelných podmínek použití výše uvedené předměty nepředstavují 

žádné nebezpečí pro zdraví.  

 

9) Informace o funkčních bariérách uvedených předmětů 

Předměty zde uvedené neobsahují žádné funkční bariéry.  

 

Závěr 

Předměty zde uvedené jsou v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s 

potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS. 

 

V Otrokovicích dne 1.1.2018 

Ing. Andrea Kmentová 

Obchodní ředitel 

 

 

Test report na vyžádání na mailu:  info@kckcyklosport.cz  


