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.._ Věc: Vyjádřeni ke zdravotní nezávadnosti vlirobku RAROC 580

Važený pane inženýre,

zasiláme Vám naše Vyjádření ke zdravotni nezávadnosti výrobku RAROC 580, produktrr
firmy Radix A.G., CH - 9314 Steinebrunn, Schweiz.

Dovozcem uvedeného výrobku do ČR jc firma VULCASCOT s.r.o., Kounicova 271113,
602 00 Brno.

O vyjádření ke zdravotní nezávadnosti tohoto qirobku, pro pňpad jeho použití do vnitřního
prostředí staveb, připadně pro použití v,ýrobku k účelům, kdy dochazí kjeho nepřimému kontaktu
s potravinami, jste nás poádali dopisem ze dne 23.07 .2OO4,

Ve Státním zdravotním ústaw byla Vaše objednávka ě.j.: RAD 237 2oO4 přijata
pod zn. smlouvy EX 4I 267 12 dne 06.08.2004.

Podle PoŽadavku, kteqi jsme od Vás obdrželi, jde o posouzeni produktu následujícího
obchodního nazw:

RARoc 58o

K 1ýŠe uvedenému posuzovanému výrobku, podlahovému nátěrovému materiálu, urěenému
k použiváni na podlahy v pŇmyslových a potravinářských závodech jsme obdržeti:

. Technický list (419580.DOC)

. Montážní a zpracovatelský předpis (305580.DOC)

' Bezpečnostní listy ke komponentám (Sicherheitsdatenblatt podle 91/155/EWG)

. Vzorky k testování (VoC, senzorické vlastnosti)

VýŠe uvedený v'ýrobelq s předpokládaným použitím v interiérech (vzorek č. 12lo4/l05),
byl testován z hlediska emise těkaqých organicloých látek (voc), a to dáIe popsaným způsobem.

Vyřizuje: lng, Pavla Šrůtková
Telefon: 2 67 08 25 68
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zkušební metoda
všechny testy byly provedeny. podle. standardního operačního postupu sop 1/12, evidovanéhopod pořadoqim číslem 23 v,,piíručce jakosti,,.
VÝsledek stanovení:
Výsledky stanovení jsou uvedeny v Protokolu o v,ýsledku laboratornich zkoušek ě. I2lo4lL05.Stanov_ení 

-organických látek (VciC) podle soP 1/1i. Vydala Akreditovaná zkušebni laboratořč, 1206.3 dne 24.09,2004.
Tesíovaryl vzorek l2/04/105 neni zdrojem zuýšených etnisi lěkaulch organiclcych tátek (IloC).Výrobek (skupina ulrobků) je doporue"n@it piuZiti io interiérů staveb.
senzorické hodnocení
Serzorické hodnocenipro-i-epl3iF"]i!^ spotravinami - pod,ahového nátěrového systémuyTgq 580 firmy Radix e.c., czŽpn-l 1o0 piíl. toq,Ex qneT2 ze dne 16.09.2004.Výsledek:
Výrobek RAR)C 580 je možné, vyukly suýstedtcy hodnoceni, použivat kúčelůn, kdy docházík jeho nepřiméntu kantaktu s potravinani (potíaviniírú Ú*rry, sklady, apod.).

VYJÁDŘENÍ runC PRO FAKTORY VNITŘrVÍnO PROSTŘEDÍ
Z výsledk-u testu, uvedenÝch v Protokolu o qýsledku |aboratornich^zkoušek č. lzt|4llos,kteqi bylvYdán Akreditouunou 

"Ě.rš"bni 
laboratoři éliÓ'ěi,"Ž""vsledků Senzoricker,o i,oáno""ni pronePřimý kontakt s potravinami - podlahového natoáĚno systému RARoc 580 firmy Radix A.G.,CZZP12-1'1,00 přil. /04, EX 1?:71: ". an" r 0.0S,ZOÓa,- a z dokumentace, kterou isme obdrželiod zadavatele, fi rmy VULCASC.T s.r.o., rouni"oua 

-zi 
tll 3, 6óró0;;;",' tiiť'"*a""e*"výrobku, vyplývají následujíci ávěry:

Výrobek
RARoc 580

pro použiváni v inteňérech.'""§*?[Y*ín.nnn. kontaktu s potravinami
Naše vy,jádřeni se vztahuie T "ýj9lkv odpovídajíci výsledkum testů stanoveni emise těkavýchorganických látek (Voc;) 

ť._!9a"lrá-,"ý;'ňklir"'Senzorického hodnocení podlahovéhonátěrového systému RAROC J8^0, a do[ur""'"i"J""l"a*é do Státniho 
"drauotního ústauuzadavatelem, keliým j e nrma VI_U-CÁS ČÓi;.;.;,, ř;""iilv a zl l t l 3,602 00 Bmo.Výše uvedený výrobek doporučujeme p".""áii 

"''t 
i.iirt""o.hruny zdraví při práci, a to na Centrupracovního lékařství (CPL), pracóvišti Štátního 

"ai"r"i"irro Uur",

S pozdravem

_ Doc. MUDr. L. Komárek, CSc.
Vedouci Centra,zrlťA..Ji 
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Příloha: Protokol o qisledku
látek (voc) podle SoP
24.09.2004,
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laboratorních zkoušek é.12104/105. Stanovení organických1/l2. Yydala Akreditovaná zkušebni r"ň"..i"i'e. iá#.: a*

48

senzorické hodnoceni pro nepřimý kontakt s potravinami - podlahového nátěrového

;ll,rllů*C 580 ťrrmy Řaoii n.c, CZžíí;:i;ó; přil. to4, EX41267L2 ze dne
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