
ra)

---,--, 
I

tš

lNsTITUT PRo TEsToVÁruí n cERTlF|KAGI, a.s'
třída T.Bati 299, 7 64 21 Z|in

zxuŠeeHÍ LngoRAroŘ

vystavuje

ATEST
č. 47210395113

na vzorek:
Termoplastové desky slMoNA@ PP.c grau

(barva šedá)

zadavatele:
SIMONA - PLASTICS CZ, s.r.o.

Zděbradská70,-25í oí Řičany - Jažlovice
lC: 64574938

Vyhodnocení stanovených parametrů:

Hodnocené technické parametry vÝluhovÝch zkoušek vvhovuií hygienickým
poŽadavkům daným s 3 odst. 2 Vyhtášky Ministerstva zdravotnictvÍ č.
409/2005 Sb. o hygienických poŽadavcích na výrobky přicházejícÍ do přímého
styku s vodou a na úpravu vody k|adeným na výrobky určené k přímému
trvalému stvku s pitnou vodou.

Hodnocené vzorkv neovlivňuií senzorické vlastnosti pitné vodv.

Datum vystavení: 12.04.2010
Platnost atestu do: 30.04.2013

': .:. '' . 
'..' '. '...'. vedoůcízkuŠební|aboratoře

výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.
Bez písemného souhlasu lnstitutu pro testování a cerÍifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než cetý !
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Stanovené hodnoty:

Tabulka ll.:
Vzorek č.472103951/4 - Termoplastové deskv SlMONA@ PP.G qrau. barva šedá'

ve

Parametr

obsah toxických prvků

Pn - oiouo i mg/kó^l

Výsledek

" .yŠr:l)..-....

z

Úaajo nejistotě
.rl

merenr -'

Cd - kadmium mg/kg <2
Ba - baryum mg/kg 417 42
Se - selen mg/kg <2
Hg - rtut' mg/kg <1
Sb - antimon mg/kg 92 10

As - arsen mg/kg <1
Cr - chrom mg/kg 21

Ni- nikl mg/kg <10
V - vanad mg/kg 74 I
Sn - cín mg/kg <10
Cu - měd' mg/kg <10
Fe - Že|ezo mg/kg IJ 2

Mn - mangan mg/kg <10
Zn -zinek mg/kg <10

Poznámky k tabu|ce ||.:

', Symbo|em ,,<.. je označen detekční |imit metody.) odhad nejistoty typu B, 10 re|. % z naměřené hodnoty

Výsledky Atestu se vztahujÍ jen na vzorek námi zkoušený'
Bez pisemného souhlasu lnstitutu pro 

"o*,!i,:::y?::f;,,í n] "" 
nesmí Atest reprodukovat jinak než cetý !

č.

Tabulka l.:

c-M

Vzorek č. Výsledek zkoušky

472103951t4
Termop|astové desky sI MoNA@
PP-C grau, barva Šedá

Tris(2,4-d i{erc. butylfenyl)fosfit,

PM/Ref. č. 74240, CAS č. 3,1570-04-4
Bis(2-ethylhexyl)-fta|át, PM/Ref' č' 74640, cAs č' 117-81-7
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Výsledkv hodnocení vÝluhů připravenÝch d|e pří|ohv č. í k Vvh|ášce MZ
č. 409/2005 Sb. - pro stvk s pitnou vodou.

Výsledky Atestu se vztahujÍ jen na vzorek námi zkoušený.
Bez písemného souhlasu lnstitutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý !
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Tabulka lll.: 472í03951/4 - Termoplastové deskv SlMoNA@ PP.C qrau. barva šedá.
1 72

Měřená ve|ičina Jednotka Paralelní vý|uhv Krr.rt) Udaj o
nejistotě
měření.,

Ko,t 
t)

395í/4.A 3951/4-B

Barva mgPVl <5 <5 <5 <5
Chut' TFN 4)

I 1 1 1

Záka| (nefe|.) ZF" < 0,5 < 0.5 < 0,5 < 0,5
Pach TON 5)

1 1 1 1

pH 5,68 5,67 5,68 0,01 5,49
TOC 6)

mg/l 0,37 0,29 0,11 0,04 0,22
Pb p9/l < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4
Cd pg/l < 0,5 < 0.5 < 0,5 < 0.5
Sb trg/l < 0,5 < 0.5 < 0,5 < 0,5
Ba mg/l 0,075 0,051 0,063 0,012 < 0,020
Cr pg/l < 5.0 < 5,0 < 5.0 < 5,0

mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0.005
PAU pg/l < 0,00't < 0,001 < 0,001 < 0,001
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Tabulka lV.: 47210395í/4 - Termop|astové deskv SlMoNA@ PP-G qrau. barva šedá.

Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.
Bez písemného souhlasu lnstitutu pro testování a ceftifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než cetý !

Strana 4 (celkem 9)

2. vÝ|

Měřená veliěina Jednotka Paraleln výluhy Krr,rtl Úoa;o
nejistotě
měření 2)

Ko,t t)

3951/4-A 395í/4-B

Barva mgPUl <5 <5 <5 <5
Chut' TFN 4)

1 I
,
I 1

Záka| (nefe|') ZFn < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Pach TON 5) ,

I
4

I
,|

1

pH 5,59 5,56 5,58 0,02 5,49
TOC o,

mg/l 0,23 0,25 0,04 0,01 0,20
Pb ug/l < 0,4 < 0.4 < 0,4 < 0.4
cd pg/l < 0.5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Sb pg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Ba mg/l 0,017 0.026 0.021 0,005 < 0,020
Cr pg/l < 5.0 < 5,0 < 5,0 < 5.0

mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005
PAU pg/l < 0,001 < 0,00í < 0,001 < 0,00'1
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Tabulka V.:
Vzorek ě.472103951/4 - Termoplastové deskv StMoNA@ PP.c qrau. barva šedá.

VÝsledkv hodnocení 3. vÝluhu do zkušební vodv po 72 hodinách.

Poznámky k tabu|kám l|l' až V.:
', Klz;nje koncentrace s|edované |átky za dobu 72 hodin, vyjádřená jako aritmetický průměr dvojice

vzorků para|e|ních vý|uhů, po odečtení s|epého stanovení v n. výluhu (Ko'n), u párametru chui', pach

^. a pH se výs|edky s|epého stanovenÍ neodečítají./ výběrová směrodatná odchy|ka výběrového průměru (on-l/{n; n=2)
"/ K o;n je koncentrace s|edované |átky za dobu 72 hodin ve s|epém stanovení, vyjádřená jako

'' aritmetický průměr dvojice vzorků para|elních vý|uhů
], TFN (Thresho|d F|avour Number) - prahové čís|o chuti.) ToN (Thresho|d odour Number) - prahové čís|o pachu
"/ Celkový organický uh|ík (Total organic Compounds), parametr CHSKrvn nehodnocen - jedná se o
-' parametr komp|ementární s parametrem ToC s obdobnou vypovÍdající hodnotou
'/ PAU = po|ycyk|ické aromatické uh|ovodíky
", Bis(2-ethy|hexy|)-fta|át, PM/Ref. č,.74640, cAS č. 117-81-7
symbo|em ,,<'' je označen detekční limit metody

c
č.

Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.
Bez písemného souhlasu lnstitutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý !
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Měřená veliěina Jednotka Paralel

3951/4-A

výIuhy

3951/4-B

Krr,rt) Udaj o
nejistotě
měření .,

Ko,. t)

Barva mgPUl <5 <5 <5 <5
Chut' TFN 4)

I 1 1 1

Záka| (nefe|.) ZFn < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Zápach TON 5)

1
4
I

4
I

4
I

pH 5,53 5,50 5.52 0,02 5,47
TOC 6)

mg/l 0,35 0,26 0,10 0.05 0,21

Pb pg/l < 0,4 < 0.4 < 0.4 < 0,4
cd ug/l < 0.5 <0 < 0,5 < 0,5
sb p9/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0.5
Ba mg/l < 0,020 < 0.020 < 0,020 < 0,020
Cr pg/l < 5,0 < 5.0 < 5,0 < 5,0

mg/l < 0,005 < 0,005 < 0.005 < 0.005
PAU /) pg/l < 0,00't < 0,001 < 0,001 < 0,001
Bis(2-ethyIhexy|)-fta|át

mg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2



trď
ATEST

ě. 4721 0395113

Tabulka Vl.:
Vzorek č. 472103951/4 - Termop|astové deskv SlMoNA@ PP-G qrau. barva šedá.

Souhrnné vÝs|edkv hodnocení 1. - 3. vÝluhu do zkušební vodv.

Poznámky k tabu|ce V|.:,, Klz;nje koncentrace s|edované |áÍky za dobu72 hodin, vyjádřená jako aritmetický průměr dvojice
vzorků para|e|ních vý|uhů, po odečtení s|epého stanovení v n. výÍuhu (Ko;n), u párametru chuÍ, pach

,. 9!.| se výs|edky s|epého stanovení neodečítají, symbo|em ,,<'' je označen detekční |imit metody., 10oÁ hygienického limitu pro pitnou vodu pod|e Vyh|ášky MZ č. 252|2oO4 Sb., přítoha č. 1' v připadě
ToC se jedná o 20% hygienického |imitu' v případě organoleptických v|astností se jedná o hygienický
limit3) Ce|kovy organický uh|ík (Tota| organic Compounds), parametr CHSKrun nehodnocen - jedná se o

,' parametr komp|ementární s parametrem ToC s obdobnou vypovídající hodnotou
"l PAU = po|ycyk|ické aromatické uh|ovodíky
], Bis(2-ethy|hexy|)-fta|át, PM/Ref. č.74640, cAS č. 117-81-7
:, TFN (Threshold Flavour Number) _ prahové čís|o chuti
:, ToN (Threshold odour Number) - prahové čís|o pachu

:1 10 % hygienického |imitu podle Vy-h|ášky MZ č. 4o9/2oo5 Sb', s 3, odst. 6.", Limitní hodnota d|e Vyh|ášky MZ CR č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a d|e Směrnice
komise 2002l72lEC ve znění pozdějších směrnic

Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený'
Bez pÍsemného souhlasu Institutu pro testování a ceftifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než cetý !
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Měřená veličina Jednotka K'rrr. t) Krrtr t) Krr,, t) Limit 2)

Barva mgPVl <5 <5 <5 max. 20

Chut' TFN 6)
1 1 1

přijateIná
(max. 2)

Záka| (nefe|.) ZFn < 0,5 < 0,5 < 0,5 max.5
Pach TON 7) I

I 1
,l max.2

pH 5,68 5,58 5,52
TOC 3)

mg/l 0,1 'l 0,04 0.10 max. 1,0
Pb ug/l < 0,4 < 0,4 < 0,4 max. 1,0

cd pg/l < 0,5 < 0.5 < 0,5 max. 0,5
Sb pg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 max.0,5
Ba mg/l 0,063 0,021 < 0,020 max. 0.07 8)

Cr pg/l < 5,0 < 5.0 < 5,0 max.5,0
mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 max. 0.005 8)

PAU 4)
trg/l < 0,00't < 0,001 < 0,001 max.0,010

Bis(2-ethyI h exyl)-fta|át
ct mg/l < 0,2 max. 1,5 e)



ATEST č,47210395113

Popis a identifikace vzorků:
objed nate| před |oŽi l k ana|ýze nás |ed uj ící vzorky:o TermoP|astové desky slMoNA@ PP-C grau, barva šedá - evidenčníčíslo vzorku

472't03951t4.
worky by|y dodány ob1e!1gte|e;n ve formě desek o rozměrech 21x3Ox0,5 cm'
Termop|astové desky sIMONA@ jsou určeny pro trva|ý styk s pitnou vodou.

Způsob odběru vzorků:
Výběr vzorku určeného ke zkouškám proved| objednate|. Laboratoř neručí za chyby vzniklénesprávným odběrem vzorku'

Zadáni:
objednate| poŽadoval pos.ouzení vybraných hygienických v|astností vzorku d|e poŽadavků Vyh|ášky
MZ ČR č. 4o9/2oo5 Sb' o hygienických pózaaa.ňrcn ná výrobky přicházející do přímého styku s vodoua na úpravu vody v sou|adu se Zákonem 258|2ooo Sb.' o ochraně verepéno zdraví a o změně
7ěkteých souvisejících zákonŮ, ve znění pozdějších předpisů.

l.|.9 'tg.joyaní 
byý-zvo|eny parametry minimálnÍho rozsahu zkouŠek pro daný materiá| dle Vyh|áškyMZd cR č. 409/2005 sb.

PouŽité metody zkoušení:
1. Semikvantitativnía kvantitativnístanoveníprvků XRF spektrometrií d|eZP |Tc A-98-o9
? StanovenÍ pH výluhů potenciometricky d|e Čstrl tso 1ob23q MěřenÍ barvy vý|uhů spektrofotometricky dle ČsN EN |So 78874' Stanovení prahového čís|a pachu a cňuti vý|uhů d|e ČsN EN 1622 metodou nenucené vo|by,párová zkouška,.zkrácená metoda, počet vybraných posuzovate|ů 35. Měření záka|u výluhů nefe|ometricky dle ČSN eŇ tso zozz6. Stanoveníce|kového obsahu uh|íkrrana|yzátorem ToC ve vý|uzích dle ČsN EN 14847. Stanovení po|ycyk|ických aromatických ui|ovodíků ve vý|uzích metodou HPLC d|e čšru zs zss+,

metoda A
9 Stanovení Pb, sb bezptamennou AAS ve vý|uzích d|e ZP |Tc A-07-769.. Stanovenícd, V, Ba, Cr, ve vý|uzích metodami |CP d|e zP |TcA-06-6110. |dentifikace a stanovenínízkomo|eku|árních s|oŽek metodou TD-Gc-Ms d|eZP |Tc A-o7-7111. Stanovení specifické migrace stabiIizátoru bis(2-ethy|hexy|)-fta|átu ve s.-uýiur'u metodou HPLc -neakred itovaná zkouška

Použité zkušební zařízení:

"d ] rentgenový f|uorescenční spektrometr ED 2000, oxford Instruments
ad.2. aŽ 11 , ana|ytické váhy Mettler AE 24o, běŽné vybaveni ana|ytické |aboratořead2. pH metr HANNA instruments
ad 3.,5. UV-2101PC fy Shimadzu

lNST|TUT PRo TESToVÁNíA cERTlF|KAG!, a. s.

třída. T. Bati 299, 764 21 Z]in

Zkušební laboratoř

ToC ana|yzátor Shimadzu VSH
KapaIinový ch romatog raf U FLc Prominence Shimadzu s f|uorescenčn í detekcí
lgqoyÍ ab-sorpční spektroskop Shimadzu 6300, grafitová pec GFA7
ICP OES GBC Integra XL
P|ynový chromatograf Gc 2010 MS Shimadzu QP2010 P|us
Kapa|inový chromatograf HP 1 100

ad 6.
ad7.
ad B.
ad 9.
ad 10.
ad 11.

Podmínky zkoušky:
Výluhy z před|oŽených vzorků byly připraveny d|e zP |TC
VyhláŠce Mz č. 40912005 sb., o hygienických poŽadavcích

A-03-34 (d|e poŽadavků přílohy č' 1 k
na výrobky přicházející do přímého styku

Výsledky Atestu se vztahujÍ jen na vzorek námi zkoušený.
Bez pÍsemného souhlasu lnstitutu pro testování a certifikaci, a' s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než celý !
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INST|TUT PRo TESToVÁNíA cERTlF|KAG|, a. s.

třída. T. Bati 299, 764 21 Z|ín

Zkušební |aboratoř

ATEST č.472103951|3

s vodou a na Úpravu vody) za nás|edujících podmínek:
a) Příprava vzorků:
Působení stojaté vody:

Y'9!ov by|y ponořeny do vodovodní vody po dobu 24 hodin t 0,5 hodiny při tep|otě 23 "c + 2.c.
Poté by|a voda odstraněna.
PředběŽné propIachován í:

Vzorky byly prop|achovány vodovodnívodou po dobu 60 minut t 10 minut stá|ým proudem.
Po ukončení propláchnutÍ by|y vzorky op|áchnuty zkušebnívodou'
b)Vy|uhovánívzorků:
Počet shodných testovaných vzorků:
Poměr p|ochy vzorku k objemu zkušební vody:
ZkuŠební voda:
Počet po sobě nás|edujících výluhových testů:
Tep|ota vy|uhování:
Doba vy|uhování:
Za stejných podmínek by| proveden s|epý pokus
vzorku.

Místo provedení zkoušek:
Zkoušky byly provedeny v 

-Laboratoři ana|ytické chemie a mikrobio|ogie lnstitutu pro testování a
certifikaci, a,s', Z|ín. Zkouška č' 8 by|a provedena v |aboratoři detašo]vaného praóoviště |TC v areálu
firmy Tescoma a.s. Pří|uky.

Výsledky zkoušek:
V.ýs|e-{ky zkoušek jsou uvedeny ve zkušebním protoko|u akreditované |aboratoře č.472103951|1 zed]e 12.-42010, vydaném Institutem pro testování a certifikaci, a's., Z|ín., azároveřtjsou uvedeny nastraně 2 - 6 tohoto Atestu.

ZkoušeI:
Viz 

-Zkušební 
protoko| akreditované |aboratoře č' 472103951t1 vydaný |nstitutem pro testování acertifikaci a's. Z|ín dne 12.4.2010'

výrobkv přicházeiící do trvalého stvku s pitnou vodou.

Vzorek:
o TermoPlastové desky slMoNA@ PP.C grau, barva šedá - evidenčníěís|o vzorku

472103951t4.
Vzorky by|y dodány objednate|en ve formě desek o rozměrech 21x30x0,5 cm.
Termop|astové desky SIMONA@ jsou určeny pro trva|ý styk s pitnou vodou.

Hodnocenísp|nění poŽadavků dle Vyh|ášky Ministerstva zdravotnictví č' 4ogt2oo1 Sb. je nás|edujÍcí:

o ý před|oŽených vzorcích by| zkoušen obsah toxických prvků metodou rentgenové f|uorescenČní
spektrometrie. obsahy všech kovů se nacháze|y pod mezí detekce pořzite metody, kromě
antimonu, baria, chromu a vanadu, jejichŽ obsah byl dá|e zkouŠen ve v1i|uzich - viz tabu|ka |.

Bez pÍsemného ,o,n,",Y,,,ť,|il{u;i:"::";3::2,:!,,!,;;,:::::,3!x!#,,tri"!é?!{;"dukovat jinak než cetý !
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2
1 cm2: 1 cm3
deminera|izovaná voda, vodivost 0,10 mS/m
3
23'C + 2 "C
72 hodin

se zkušební vodou, bez přítomnosti zkoušeného

odborná stanoviska a interpretace:



INST|TUT PRo TESToVÁNíA cERT|FlKAGI. a. s.

třída. T. Bati 299, 764 21 Z|ín

Zkušební laboratoř

ATEST č.472103951t3

. D|e $ 10 vyhlášky MZč' 409|2005 Sb. |ze pro výrobu p|astů a výrobků z p|astu určených pro styk
9 v9dou pouŽít polze monomery a jiné výchozí |átky a aditiva ůvedené v se,namu monomerŮ ajiných výchozÍch |átek Vyh|ášky Mz č,. 3.8l2oo,1 sd pří|ohy č. 3. Některé |átky jsou omezený
specifickými migračními Iimity. Ve|ikost migrace jednotlivých štozex z materiá|ů a íýrobků z plastú
nesmÍ překročit specifické migrační |imity (SML) nebo jiná omezení uvedená V seznamu |átek. Vevzorku ,,termop|astové desky S|MoNAo PP-C grau, barva šedá.. by|y identifikovány nás|edující
|átky:

o Stabi|izátor Tris(2,4-ď-terc.butylfeny|)fosfit, PM/Ref. č,' 74240, cAs č. 31570-04-4, jehoŽ
obsah není omezen SML,

. Bis(2-ethy|hexy|)-fta|át, PM/Ref . č.74640, cAS č. 117-81-7, SML = 1,5 mg/kg simu|antu.
Sp|nění poŽadavku je dokumentováno v tabu|ce V|.

. Před|oŽené vzorky jsou určeny k přímému trva|ému styku s pitnou vodou' Výrobky určené k
trva|ému styku s v9do1 musí d|e $ 3 odst. 2 vyh|áŠky Mz č' 4ogt2oo5 sb. sptnouát timity
vý|uhových zkoušek, přičemŽ yÝ|yhovým testem zjištěný podí| na znečiŠtěnívody nesmí
přesáhnout u tohoto typu výrobků 10 % hygienického |imitu s|edovaného ukazate|e v pitné vodě
daným Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č.252t2oo4 Sb., ve znění pozdějších přebpisů. U
parametr ToC (ce|kový organický uh|ík) nesmí podí| přesáhnout 20 % hygieňického |imitu.

V rámci vý|uhové.zkouŠky byly z předloŽených vzorků připraveny tři po sobě nás|edující 72
lodt1oyé vý|uhy do demineralizované vody za podmínek.uvedeňych'v Pří|oze e. r Ýýntasry vlz
č. 40912005 Sb Výs|edky ana|ýzjednotlivých vý|uhů a podmínkyikoušek jsou uvedány
v tabu|kách l|l. aŽ V V^tabu|ce V|. jsou pak uvedeny souhrnné ú1isteoty hódnocení l. - s' vý|uhu
do zkušební vody 23.C.

odborná stanoviska a interpretace provedli:
MUDr. Beata Janoušková, dne 12'4,2O1O.

Závér:
Srovnání zjištěných.hodnot v|astnostÍ vzorků s |imity Vyh|ášky Ministerstva zdravotnictví č. 4o9/2oo5
Sb. a vyhodnocení konformity vzorků s tímto předpisám je uveóeno na straně 1 tohoto Atestu.

|ng. Jiří Samsonek, Ph.D. .]..:.. -. .i.:.'.. ! :

vedoucí |aboratoře ana|ytické chemie a mikrobio|ogie " l.]:';.li

_ Výsledky Atestu se vztahují jen na vzorek námi zkoušený.
Bez pÍsemného souhlasu lnstitutu pro testování a certifikaci, a. s. se nesmí Atest reprodukovat jinak než cetý !
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