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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 
o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 
80/590/EHS a 89/109/EHS 
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prohlašuje a potvrzuje, že výrobky: 

 

Filtrační desky HOBRAFILT 

S 10 N, S 11 N, S 15 N, S 16 N, S 20 N, S 30 N, S 40 N, S 60 N, S 80 N, S 100 N, S 150 N, 

S 60 Z, 

ST 1 N, ST 3 N, ST 5 N, ST 7 N, 

určené pro hloubkovou filtraci kapalin v potravinářském, farmaceutickém, 
biotechnologickém a chemickém průmyslu, 

splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích 
na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění pozdějších předpisů a jsou určeny 
k filtraci. 

Filtrační desky jsou v souladu s požadavky FDA (U.S. Food and Drug Administration)  a splňují 
podmínky CFR článek 21 (Code of Federal Regulation, Title 21 – Food and Drugs) pro styk 
s potravinami ( § 176.170 c ; § 177.2260 e, f, g, h, i, j, k ,l )  

Filtrační desky neobsahují žádné produkty živočišného původu, gluten ani melamin. Filtrační 
desky neobsahují substance ani produkty způsobující alergii nebo nesnášenlivost v souladu 
s nařízením (EU) č. 1169/2011 příloha 2. 

Filtrační desky jsou vyrobeny ze speciálně vybraných materiálů, jako čištěná a bělená 
celulóza, filtrační křemeliny a polyamidoaminové pryskyřice jako přípravek pro pevnost za 
mokra. Filtrační desky splňují požadavky doporučení XXXVI/1 německého standardu BfR 
(Bundesinstitut für Risikobewertung)  

Uvedené výrobky spol. HOBRA - Školník s.r.o. byly vyrobeny v souladu s nařízením komise 
(ES) č.2023/2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk 
s potravinami a splňují požadavky systému managementu kvality ISO 9001:2008                             
a environmentálního managementu ISO 14001:2004. 

 V Broumově 16.12.2016  

Věra Streubelová 

   Manažer kvality  
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