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Prohlášení o shodì dle ÈSN EN ISO/IEC 17050

Prohlašujeme, že pøedmìt dodávky, hadice typu

Ujištìní podle zákona è. 22/1977 Sb.

Písemné prohlášení o zdravotní nezávadnosti dle naøízení
Evropského parlamentu a rady (ES) è. 1935/2004

(smìrnice 2002/72/EC pro materiály a pøedmìty z umìlých hmot (plastù))

Hodnocené výrobky vyhovují požadavkùm Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è.1935/2004 o 
materiálech a pøedmìtech urèených pro styk s potravinami, povinnostem stanoveným 

zákonemè.258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù a 
vyhlášce MZè.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky urèené pro styk s potravinami a 

pokrmy v platném znìní.

013/021-WX010-00301
016/024-WX010-00301
019/027-WX010-00301
025/034-WX010-00301

Na uvedený výrobek bylo vydáno prohlášení o shodì. 
Tento výrobek nepodléhá povinnému posouzení nezávislou osobou dle provádìcích pøepisù
 zákona 22/1977 Sb.   

 arance      aximální    pokojenostiG M S

dodávaný pod originálním oznaèením  výrobce 
Chem Supertop UHMWPE,  

 jenž GMS velkoobchod, s.r.o.  distribuuje pod svým výše uvedeným oznaèením 
CHEMITEC UHMWPE 10  s tìmito kódy:

 IVG, Italy, Diè:  It00957910284:

Osvìdèení o jakosti a kompletnosti výrobkù 
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CHEMITEC UHMWPE 10

mm bar kPa mkg/mmm mm

13
16
19
25

0,26
0,29
0,34
0,47

10
10
10
10

21
24
27
34

60
60
60
60

Provozní teplota :
-20°C až +100°C

Bezpeènost :
4 : 1

Norma :
1935/2004; EN 10204; F.D.A.

Výztuha :
Textilní oplet

Vnitøní duše :
Pryž EPDM - bílá, s výstelkou z vysokomolekulárního polyetylénu 
(UHMWPE ) - transparentní 

Vnìjší pláš� :
Pryž EPDM - modrá  s textilním otiskem, odolná ozónu a otìru

Použití :
Tlaková doprava 98% bìžnì používaných chemikálií. Vhodná rovnìž pro potravináøské
 produkty, 98% líh a farmaceutika (viz tabulka chemických odolností). Nároènìjší aplikace
 nutno konzultovat s dodavatelem.

Katalogové parametry dodavatele:



Originální prohlášení o shodì výrobce IVG 

Pøíloha:
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velkoobchod, s.r.o.

V Lankškrounì dne 10. 2. 2014

Vyhotovil :
Fabián Karel 
produktový manažer

Schválil :
Jan Tovtík 

øeditel spoleènosti

Za GMS velkoobchod: 





VELKOOBCHOD HADIC A PRYŽE

GMS velkoobchod s.r.o.                                                                                   Nádražní 491  LANŠKROUN

tel./fax: 465 323 825; tel./fax: 465 323 826; http://www.gms.cz                          e-mail: info@gms.cz
tel./fax: 465 321 058; tel./fax: 465 320 156         I O:  25954113                             firma je zapsána v OR v Hradci Králové

.ú.: 168031636/0600 DI : CZ25954113 oddíl C, vložka íslo 16977

Písemné prohlášení o zdravotní nezávadnosti dle na ízení
Evropského parlamentu  a rady (ES) . 1935/2004

1. Dovozce :
GMS Velkoobchod s.r.o
Nádražní 491
Lanškroun 563 01

O : 25954113
DI  : CZ 25954113

2. Výrobek :
Pryžová hadice typu  :
DRINKTEC 10
DRINKTEC 10/SPL
DRINKTEC PREMIUM 10
DRINKTEC PREMIUM 10/SPL
DRINKTEC MILK 6/SPL
GRANOTEC 6
GRANOTEC 6/SPL
CHEMITEC UHMWPE 10
CHEMITEC UHMWPE 10/SPL
CHEMITEC UHMWPE FOOD 16/SPL

3. Datum vydání prohlášení :
19.1.2011

4. Potvrzení :
Hodnocené výrobky vyhovují požadavk m Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) .1935/2004 o
materiálech a p edm tech ur ených  pro styk s potravinami, povinnostem stanoveným zákonem
.258/2000 Sb., o ochran  ve ejného zdraví a o zm  n kterých souvisejících zákon  a vyhlášce MZ
.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky ur ené pro styk s potravinami a pokrmy v platném

zn ní.

5. Od vodn ní :
Prohlášení je vydáno na základ  sou asn  platných p edpis , ímž se odvoláváme na prohlášení výrobce
o nezávadnosti výrobk , které jsou ve shod  s tímto na ízením ES . 1935/2004.

Prohlášení vyhotovil :
    Jan Tovtik

editel spole nosti
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