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                                                          Instytut Zdrowia z siedzibą w Ostrawie 
                                                          Cetrum Laboratiorów Higieny 
                                                                Akredytowane Laboratorium Badawcze CIA pod nr 1393 
                                                                Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 
 
                                                          RAPORT Z BADAŃ  NR 55916/2011 
 
 

Klient : Fortemix s.r.o.    Numer zamówienia : 26270 
 Kirilovova 812    Odbiór próbki :  26.10.2011 
 739 21 Paskov    Badanie próbki : 26.10.2011-21.11.2011 
      Numer dziennika : ZU/33100/2011 
      Numer spisu :   S-ZU/33100/2011 
      Znak spisowy :   4.0.3 

Próbka numer :         80833 
Data odbioru :           niepodano                           Czas odbioru : niepodano 
Nazwa próbki :          Fortelock 
Matryca :                    przedmioty zwykłego użytkowania 
Próbki sporządził :    niepodano 
Sposób odbioru :      niepodano 
Cel odbioru :              zgodnie z wymaganiem klienta 
 

Wyniki badań – analiza sensoryczna i jakościowa 
 
Wskaźnik Opis *Limit TYP Zastosowana 

metoda 
smak śmietanowy, typowy dla produktu, bez 

obcych zapachów, bez zmian 
- bez zmian A SOP OV 124   2 

wygląd symulant : masa koloru śmietanowego aż 
jasnożółtego, plastyczna, zwięzła, gładka, 
nie jest wydzielana woda ani składnik 
tłuszczów, bez zmian 
próbka po ekspozycji: bez zmian 

 A SOP OV 124   2 

zapach śmietanowy, masłowy – typowy dla 
produktu, bez zmian 

- bez zmian A SOP OV 124   2 

 

Uwaga dotycząca odbioru : Odbiór próbki nie jest przedmiotem akredytacji. 

Uwagi dotyczące analizy : 

Przygotowanie analizy sensorycznej : Próbka była poddana działaniu symulanta żywności – masło, 
przez okres 4 godz. przy temperaturze < 5 °C (lodówka), później symulant został usunięty i poddany 
analizie sensorycznej. 
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Próbka numer :         78065 
Data odbioru :           niepodano                           Czas odbioru : niepodano 
Nazwa próbki :          Fortelock 
Matryca :                    przedmioty zwykłego użytkowania 
Próbki sporządził :   niepodano 
Sposób odbioru :      niepodano 
Cel odbioru :              zgodnie z wymaganiem klienta 
Uwaga :                      część składową raportu stanowi Załącznik nr 1 
 

Wyniki badań – badania chemiczne 
 
Wskaźnik Wartość Jednostka *Limit TYP Zastosowana 

metoda 
Niepewność 

migracja całkowita <0,5 mg/dm2 max 10 A SOP OV 608   2           - 
pierwszorzędowe aminy 
aromatyczne 

0,0074 mg/kg max 0,01 A SOP OV 603   2       + 25 % 

ftalan benzylu-butylu <0,10 mg/kg max 30 A SOP OV 313   5           - 
ftalan di(2-
etyloheksylowy) 

<0,10 mg/kg max 1,5 A SOP OV 313   5           - 

ftalan di-izodecylu <0,10 mg/kg - A SOP OV 313   5           - 
Ftalan dwuizononylu <0,10 mg/kg - A SOP OV 313   5           - 
Ftalan dibutylu <0,10 mg/kg max 0,3 A SOP OV 313   5           - 
ftalan didecylu <0,10 mg/kg - A SOP OV 313   5           - 
ftalanu dioktylu <0,10 mg/kg - A SOP OV 313   5           - 
Ftalan n-oktylu-n-decylu <0,10 mg/kg - A SOP OV 313   5           - 
Chloroeten (chlorek 
winylu) 

<0,1 mg/kg max 1 N SOP OV 2002 3           - 

 

Wyniki badań – analiza sensoryczna i jakościowa 
 
Wskaźnik Opis *Limit TYP Zastosowana metoda 
smak słodki, bez zmian - bez 

zmian 
A SOP OV 124   2 

wygląd symulant : drobno mielony proszek w 
kolorze białym, sypkiej konsystencji, bez 
grudek, bez zmian 
próbka po ekspozycji: bez zmian 

 A SOP OV 124   2 

zapach neutralny,  typowy, bez obcych zapachów - bez 
zmian 

A SOP OV 124   2 

 

*Limit – źródło do przeprowadzenia interpretacji 
Rozporządzenie nr 38/2001 Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów 

Uwaga dotycząca odbioru : Odbiór próbki nie jest przedmiotem akredytacji. 
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Uwagi dotyczące analizy : 
Przygotowanie ekstraktu- migracja całkowita, pierwszorzędowe aminy aromatyczne, estry kwasu 
ftalanowego : 
próbka została zanurzona do symulanta – woda demineralizowana (227ml : 227cm2) i pozostawiona 
przez okres 8 godz. przy temperaturze 40+2°C. Po okresie tym był symulant odcedzony i stwierdzono 
ilość substancji wydzielonych do symulanta.  
Przygotowanie analizy sensorycznej: Próbka została poddana działaniu symulanta żywności – cukier 
mielony, przez okres 4 godz. przy temperaturze 20+2°C. Następnie symulant został usunięty i 
poddany analizie sensorycznej. 
Chloroeten (chlorek winylu) zawarty w materiale. 
SML dla ftalanów dwu-alkilowych z nasyconymi rozgałęzionymi pierwszorzędowymi alkilami C8-C10 
zawierającymi ponad 60% alkilów C9 oraz ftalanów dwu-alkilowych z nasyconymi 
pierwszorzędowymi alkilami C9-C11 zawierającymi ponad 90% alkilów C10 wynosi 9mg/kg symulanta 
żywności. 

Fachowe poglądy i interpretacje 
U przedstawionej próbki dotrzymane są warunki Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(ES) nr 1935/2004, Rozporządzenia komisji (UE) nr 10/2011 oraz Ogłoszenia MZ. RC nr 38/2001 Dz.U. 
w brzmieniu późniejszych przepisów w zakresie określonych wskaźników chemicznych.  

Sprecyzowanie SOP : 
SOP OV 313  (ČSN EN ISO 18856) 
SOP OV 603  (ČSN 62 1156) 
SOP OV 608  (Rozporządzenie nr 38/2001 Dz.U. i nr 84/2001 Dz.U.) 

Miejsce przeprowadzenia badania (ośrodek badawczy) : 
(2) - analizy przeprowadzone przez ośrodek badawczy Ostrawa (Partyzánské nám. 7m 702 00 Ostrava) 
(3) - analizy przeprowadzone przez ośrodek badawczy Karwina (Těreškové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov) 
(5) - analizy przeprowadzone przez ośrodek badawczy Ołomuniec (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc) 
Metody w słupku TYP: „A“ badanie akredytowane, „N“ badanie nieakredytowane 
Wyniki dotyczą tylko badanych próbek. 
Bez pisemnej zgody laboratorium nie można odtwarzać raportu w żaden inny sposób niż w całości. 
Powyżej podane poszerzone niepewności pomiarowe stanowią iloczyn standardowej niepewności 
pomiarowej i współczynnika poszerzenia k=2, co jest zgodne z poziomem niezawodności ok. 95%, nie 
uwzględniają wpływów obiorów próbek. 

Kierownik CLH :  Doškářová Šárka, RNDr. 
Kontrolę przeprowadził : Burdová Jarmila, Ing. 
Raport sporządził :  Burdová Jarmila, Ing. 
Ilość stron :   2 
Dnia :    9.12.2011 
                                                                                                                                              Podpis 
         Ing. Vladimíra Němcová 
        kierownik działu analiz anorganicznych 
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