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Scnzorické }_odno_cení pro nepřimý styk s potravirrami - podlahového nátěrovóho matcriáIu
Y.R9C 580 

_ 
firmy Radix A.G. Circmisch-techniscltebUnternehmung, CH 9314Steintrrunn, Svýcarsko

_Na 
VaŠi_Žádost jsme Provedli senzorické hodnocení předloženého vzorku podla1rového

nátěrového materialu RAROC 580, pro použití pro nepřínrý styk s potravinami.

pŘnuožrNÝ VZoREK s označením:
RAROC 580 EP - Fliessmórtelbelag, RAL 7016 Anthrazitgrau
Sk]eněné destiČkY jednostranně opatřené lesklým nátěrem antíacitové bany, povrclr krupičkovitě
zdrsnělý, Vzorky nevykazují pach.

pŘnDLožENÁ DoKUMtrNTAcE:
Radix A,G,- Technic§ list QDB 4l9580 DoC - Raroc 580, tekutá rnalta na bázi epoxidových
pryslcyřic

sENzoRICKE EoDNoCENi
senzorické zkoušlry byly provedeny metodou párové porovnávací zkoušky. postup vyhodrrocení
změny chuti modeloqých poživatin stanoven arlPna t:7tSSZ.

1 - není rozdíl mezi vzorkem a slepýrn pokusem
2 - rozdíl nepatrný, obtižně definovatelný, 3 - jasný rozdíl

!iŤlo1,,,,,,,,,,,,,,,en:,yzortry by,ly i"í'ffií"T#*':"*::,:'ů:, zkoušek ponechány volněodvětrat 24 hodin při laboratorni teplotě 
'

Nás'edně byly vzorky..lrolu : modeJoqiIni potravinami (moučkoý cukr, máslo)rozprostřenými na skie na ploše l dm2, vloženy do uzaťene sk]eněné nadoby u ponecilny tatto24. ho3in; cuk' při teplotě 20'C, máslo při ieplote s;C, nlodelové por.*iny 'n"p;;"hazely 
dopřimého kontaklu s hodnocenýnri vzorkry:

cukr máslo
lI

]'i'i"fng L, Votavová
'"'"'o16708 23 89

rlhodnocení
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PosUDEK

výsledky senzorickóho hodnocení přcdložených vzorkri podtahovóho nátěrovóho
materiálu RARoc 580 firmy Radix A.G. Chcmisch-technischebUnternehmung, cI{ 93 l1
Steinbrunn, Švýcarsko, hodnótime z hlediska požadavků zákona č. 258l2o0o Sb. o ochraně
veřejného zdraw a o změně někteqých souvisejících zákonů, ve znění následujících předpisů a
vyhlášky MZ čR ó,38l2o01 Sb. o hygienickrých poža<lavcích na výrobkry určené pro styk
s potravinami a pokrmy ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb. jako vahovulící k použití pro
nepřímý styk s potravinami.

Uvedený posudek se váahuje pouze na výrobek, specifikovaný v tomto posudku
a vwozené závěry je možno uplatnit u ostatních výrobku téhož druhu, složeni a vlastnosti.
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