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Dobrou chuť! 
Jedinečná nabídka od PE až po PEEK
Röchling nabízí Široké spektrum 
standardních plastů až po vysokoteplotní 
plasty určené pro přímý styk s 
potravinami. 

Žádné nebezpečí pro spotřebitele: Nařízení 10/2011/EU upravuje požadavky na plasty, které přicházejí do 
styku s potravinami, a nahrazuje směrnici 2002/72/ES. 

Odpovídají požadavkům nových nařízení 
EU 1935/2004/ES, 10/2011/EU a 
2023/2006/ES. 

Maximální bezpečnost 
Zaručujeme, že naše výrobky z plastů 
určené pro styk s potravinami splňují 
požadavky rámcového nařízení 
1935/2004/ES. Nemají tak nepříznivý vliv 
na: 
• zdraví spotřebitelů a  
• složení, chuť, vůni a vzhled potraviny 

Nejpřísnější zkušební podmínky 
Vhodnost pro potraviny se prokazuje 
migračními testy podle nařízení 
10/2011/EU, které jsou prováděny na 
našich výrobcích se všemi potřebnými 
simulanty v nejpřísnějších zkušebních 
podmínkách s ohledem na teplotu a délku 
zkoušky. 
Můžete si tedy být jisti, že jsou 
testované plasty vhodné pro styk se 
všemi druhy potravin podle našich 
prohlášení o shodě. 

Nařízení rozlišuje tyto druhy potravin: 
• suché 
• vodnaté 
• kyselé 
• obsahující tuk 
• obsahující alkohol 

GMP - Good Manufacturing Practice 
Naše výrobní procesy samozřejmě 
podléhají filozofii „Good Manufacturing 
Practice“ (2023/2006/ES). 

Prohlášení o shodě je k dispozici 
U všech předmětů z plastu určených pro 
styk s potravinami, které se uvádějí na trh, 
musí být přiloženo písemné prohlášení o 
shodě s určenými údaji. 
Röchling Vám tato prohlášení ihned 
poskytne pro všechny testované výrobky z 
plastů s podrobnými informacemi. 

Chcete se dozvědět více? 
www.roechling.com 
application@roechling-hpp.com

 
Röchling - plasty určené pro styk s potravinami (Tento seznam průběžně doplňujeme.) 
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SUSTAPEEK FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG natural 
SUSTAPEEK GLD 140 FG blue 

PVDF 
SUSTAPVDF FG natural 

PA 
SUSTAMID 6 FG natural 

PET 
SUSTADUR PET FG natural 

POM 
SUSTARIN C FG natural 
SUSTARIN C FG black 

PE-UHMW 
Polystone® M natural 
Polystone® M green 
Polystone® M blue 
Polystone® M black 
Polystone® M AST black 

LubX 
LubX® S 

PP 
Polystone® P homopolymer natural 
Polystone® P homopolymer natural 
Polystone® P copolymer natural 
Polystone® P copolymer grey 
 

PE-HD 
Polystone® G natural 
Polystone® G blue 
Polystone® G black 

PE 100 
Polystone® G black B 100 

PE-HMW 
Polystone® D natural 
Polystone® D marble white 
Polystone® D red-brown 

PVC 
Trovidur® EC white 
Trovidur® EC light grey 
Trovidur® EC dark grey 
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