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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 052/O99II4ILHZID

Klient: DURCON Company of Poland Sp. z o.o., ul. Ceglana 10, 87-100 Torun

Przedmiot badania: pt1'tki ze spieku ceramicznego

Producent: The Size Sintered Ceramics, S.L., Hiszpania

Spos6b pobrania pr6bek: pr6bki pobrane i dostarczone przez firmp DURCON Company
of Poland Sp. z o.o., ul. Ceglana 10, 87-100 Torur! pismo H-HZ-6071-177 /l4lD

Data przyjpcia zlecenia/pr6bek 05.08.2014 r.

Numer zlecenia/protokolu pobrania p16bek: 0991 l4|LHZ

Data rozpoczgc ialzakoficzenia badari: 06.08.20 l4/07 .08.2014

Zakres badarfl: oznaczanie migracji olowiu i kadmu wg (zaznaczy1 wlaSciwer'):

PN-EN 1388-1:2000 Materialy i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami
spo2ywczymi. Powierzchnie kzemianowe. Oznaczanie otowiu i kadmu uwalnianego
z wyrob6w ceramicznych.

/ PN-EN 1388-2:2000 Materialy i wl.roby ptzeznaczone do kontaktu z produktami
spoZywczymi. Powierzchnie krzemianowe. Oznaczanie olowiu i kadmu uwalnianego
z powierzchni krzemianowych wyrob6w innych niZ wyroby ceramiczne.

Opis pr6bek:
Plltki ze spieku ceramicznego w kolorze szarym

Oznakowanie pr6bek laboratoryjnych:
0e9l l4/01-\4lLHZlD plytki jw.

Laboratodum reierencyjne * Ro4lor.Adzerie Minist.a Zdrowia z dnla 19062C12. DzU z 2012t. poz 728
qei"re.ce laboraiory - Odinarce of tlre l\ltrnrster oi Health of 19'' Ju.e 20i 2. Journal of Laws of 2012 item 728
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* je2eli dotyczy
Podana niepewnoSi stanowi niepewnoSi tozszerzon1przy poziomie uftroSci ok. 95%
i wsp6lczymiku rozszerzenia k=2.

Oszacowana niepewno56 nie uwzglEdnia etapu pobierania pr6bek.

Metoda analityczna: FAAS
Aparatura: SpectrAA 220 firmy Varian

Larc€lo.ium refe.encyj.e - RczForrajzenie Mrnistra Zd.o,.'/ia e dnia 19.062C12 OzU z 2t12.. poz 728
Rafgre.rce lebc.atory - OrCina.ce of the futnrster or Health .f 19' Jure 2! l2 Jo,rr.alo{ Lar\s oi 2e12 item 723

."1{7j2, Nr pr6bki obj.
roztw.(l)

Pow.
p16b.
(d.')

Pb Cd Jednostka
Wynik Niepewno56

wyniku
Wynik Niepewno56

wyniku

099/14/01ILHZ|D 0,070 0,36 <0,1 <0,01 mg/dm2

099/141l2/LHZ/D 0,070 0,36 <0,1 <0,01 rng/dm2

099/14/03lLHZlD 0,070 0,36 <0,1 <0,01 mgidm2

099t14/04lLHZlD 0,070 0,36 <0,1 <0,01 mg/dm2

Wynik Sredni <0,1 <0,01 mgldm2
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Dopuszczalne limity olowiu i kadmu uwalnianych z wyrob6w ceramicznych
wg Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dn.15.01.2008,D2. U. Nr 17 z dn. 31.01.2008 r.,
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Zat:wierdzil:

Wyniki badan dotycz4 wyl4cznie badanych pr6bek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Zakladru Bezpieczeristwa Zywnosci NIZP-PZH niniejsze sprawozdanie
nie moze byd powielane inaczej, jak tylko w caloSci.

Labo.alodlm refe.encyjne - RczporzaS?enie Mlnisl.a Zdiowia z dnia 19.C5 2412. Dz.U. z 2012 t. poz 72E
Reie.ence lebcratocl - O.d,nair.e of ihe l\1. rtef ot He3lih of 19- June 2! r 2. Jr,-rnai cf Laws of 2C12 item 728

113 zal. n 2.

Kategoria wyrob6w ceramicznych

Kategoria I (nacrynia plaskie):
Wyroby, kt6rych nie mo2na napelnia6, i wyroby, kt6re mog4by6
napelniane, kt6rych wewngtrma glpbokoS6 mierzona od najni2szego
punktu do plaszczyzny poziomej przechodz4cej
prTez g6my brzeg nie przekracza 25 mm

Kategoria 2 (nacrynia glgbokie):
Wszystkie wyroby, kt6re mog4 by6 napehiane, inne niz okre6lone
w katesorii 1

Kategoria 3:
Naczynia do gotowania;
Opakowania i naczynia do przechowl"wania o objQtoSci powyzej
3 litr6w


