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Věc: oDBoRNÝ POSUDEK k posouzení bezpečnosti přípravku na odstraňování vápenatych
usÍLzenin a nečistot při pouŽití v travinařském prumyslu - CALC REMOVER FooD

pŘBunnň'r ŽÁoosrr:
K Vďí Žádosti ze dne 3.5.2010 o posouzení bezpečnosti přípravku na odstraňoviíní

vápenatých usÍvenin a nečistot CALC REMOVER FooD, z hlediska poŽadavků hygienické
nezávadnosti při použítí v potravinářském prumyslu, podle požadavků Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č.I935Da04, ve zněru následujících předpisů a $ 2ó zákona
ě.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně někteých souvisejících zákonů, ve znění
následujících předpisů, sdělujeme:

pŘnnr,oŽENÁ DoKUMENTACE:
a) K přípravku předloŽen Bezpeěnostní a Technický list

Etiketa s návodem k použití, kde je specifikován účel pouŽití _ čistění ziísobníků, potrubí a sanity
v potraviniířských provozech

zÁvňn
Přípravek na odstraňování vápenaých usazenin a nečistot CALC REMOVER FooD

hodnotíme zhlediska poŽadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.193512004 ve
znéní následujících předpisi a zákona č. 25812000 Sb. o ochraně veřejného zdravi a o změně
někteqých souvisejících zákonů, ve zněni následujících předpisů jako vyhovující pro uvedené
použití v potraviniířs(ých provozech, postupem uvedeným v návodu k použití, tj. po aplikaci
přípravku se povrchy piichazející do styku s potravinami a potraviniářskynni surovinami opláchnou
teplou pitnou vodou.

Uvedený posudek se vztahuje pouze na rnýrobky, speciťrkované v tomto posudku a vyvozené
závěry je možno uplatnit u ostatních qýrobků téhož druhu, sloŽení a vlastností.
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Vedoucí Cenba laboratomích činností
v ochraně a podpoře veřejného zdraví
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