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Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad

Národné referenčné laboratórium 
pre materiály prichádzajúce do kontaktu s 

potravinami 

Certifikát bezpečnosti materiálov určených na styk s vodou 
č. 9065 – 9070/2014

Zákazník : HOFER SK, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 ŽILINA

Dátum vystavenia : 09.02.2015

Názov vzorky :  náter ThermoShield

Výrobca :                   SICC GmbH, Wackenbergstraße, 78–82, 13156 Berlin

Účel použitia :            na styk s pitnou vodou  

Predložená dokumentácia :
1. Výsledky laboratórnych skúšok a posúdenie bezpečnosti materiálov určených na styk  
    s vodou č. 9065 – 9070/2014 vydané RÚVz so sídlom v Poprade zo dňa 09.02.2015. 

Záver : 

     Náter  ThermoShield  určený  na  styk  s pitnou  vodou  bol  laboratórne  vyšetrený 
v akreditovanom laboratóriu  Regionálneho úradu  verejného zdravotníctva  so 
sídlom  v Poprade  z hľadiska  jej  vplyvu  na  kvalitu  pitnej  vody  v súlade 
s požiadavkami :

Zákona  č.  355/2007  Z.z.  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného  zdravia  a  o  zmene  a  
doplnení niektorých zákonov 

v súlade s požiadavkami 
Vyhlášky MZ SR č. 550/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na 

styk s pitnou vodou, 
- Nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a 

predmetoch určených na styk s potravinami.

     Z výsledkov laboratórnych skúšok vyplýva,  že z hľadiska  ochrany zdravia  je možné 
odporučiť náter ThermoShield výrobcu fy SICC GmbH, Wackenbergstraße, 78–82, 13156 
Berlin na styk s pitnou vodou.

 
                                                                                                 Ing. Milada Syčová
                                          vedúca NRL pre materiály prichádzajúce
                                                                                            do kontaktu s potravinami
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