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Przebieczany 529, 32-020 Wieticzka

Sprawozdanie z badafi 160345

Badanie butelek zfrworzywa - migracja globalna, ocena organoleptyczna

Miejsce wykonania badania: Laboratorium COBICO Przebieczany 529,
32-020 Wieliczka tel. + 4812 630-90-91

Zleceniodawca: Buwar Sp. z o.o.
Nowodworska 41
59-220 Legnica

Nr umowy / zleceniai zlecenie: 125120161BL

Data otrzymania pr6bki: 17.10.2016r.

Datazakoficzenia badania: 28.10.2016r.

ldentyfikacja pr6bki: Mt319t1t16

Charakterystyka pr6bki :
Pr6bka bialych butelek z HDPE o pojemno6ci 1l z paskiem 709 atest Uny 0 38 z nakrqtkq
n i e b i e s k q Q 3 3 z P E .
Butelka jest pzedstawicielem produkowanego u zleceniodawcy szeregu opakowafi - 1|,,21,
51, 101, 20|, 25, 301, 601.
Butelki przeznaczone na kaZdy rodzal2ywnoSci do dlugotrwalego pzechowywania w
tem peraturze pokojowej.
Pr6bki do badah pobral zleceniodawca Buwar Sp. z o.o.
Metoda badania:
Norma D|N10955:2004
PN-EN 1 186-1 :2005. PN-EN 1 186-9:2006, PN-EN 1186-14:2005
Rozpozqdzenie Komisji ( UE ) nr 1012011
Rozporzqdzenie Komisji ( UE ) nr 201611416

1. Zakres bada6:
1.1. Ocena pzekazywania zapachu i smaku
1.2.  Badaniemigracj ig lobalnej

2. Wyniki badania:
2.1 Ocena przekazywania zapachu ismaku
Oceng pzekazywaniazapachu i smaku wykonano w oparciu o wytyczne normy DIN
10955:2004 pny zastosowaniu metody dw6ch z piqciu.
Warunki oceny : substancja wzorcowa - woda 2r6dlana

4o0c 10 dni
stosunek powiezchni do objgto6ci 6,0 dm2 : 1000 ml

Oceng odchylef zapachowych i smakowych dokonano w por6wnaniu z pr6bkq kontrolnq, tj.
wodq 2r6dlanq, kt6ra byNa przechowywanabez styczno5ci z badanymi butelkami, wedNug
5- cio stopniowej skali:

0 niewyczuwalny obcy zapach i smak
1 ledwo wyczuwalny obcy zapach i smak
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2 sfabo wyczuwalny obcy zapach i smak
3 wyraZnie wyczuwalny obcy zapach i smak
4 silnie wyczuwalny obcy zapach i smak

Stwierdzono niewyczuwalny obcy zapach oraz smak wody pozostajqcejw kontakcie z
badanymi butelkamiw por6wnaniu z probkq kontrolnq ( woda nie majqca kontaktu z
butelkami )-wgskal i :
zapach - 0
smak - 0

, 2.2 Badanie migracji globalnej -A
Oznaczenie migracji globalnej wykonano metodq napeNnienia w warunkach podanych w
tabeli.
Stosunek powierzchni do objgtoSci plynu modelowego w badaniu 6,0 dm2 : 1000m1.

Podana niepewnoSc rozszerzona wynika z niepewnoSci standardowej pomno2onej pnez wspolczynnik
rozszenenia k=2, kt6ry dla rozkladu normalnego zapewnia poziom ufnoSci w przybliheniu g5%.

* suma powierzchni zamknigcia i powierzchni butelkio pojemnoSci 1000 mlwchodzqcych w
kontakt z zywno6ciq ( zgodnie z Rozporzqdzeniem 1012011 art.17 pkt. 4 ).
Powierzchnia butelki obliczona pzy zaloleniu,2e 1 kg odpowiada 6 dm'.

3.Ocena zgodnoSci

3.1. Wynik oceny organoleptycznej - stwierdzono niewyczuwalnq zmiang zapachu
i smaku wody majqcej kontakt z butelkq w stosunku do pr6bki kontrolnej.

3.2. Migracja globalna do plyn6w modelowych ponizej limitu.
Lirn it m ig racji globalnej zgodnie z Rozpozqdzeniem Kom isji (U E) nr 1 01201 1
wynosi 10 mg/dm2.

Data spozqdzenia Sprawozdania z badari: 03.11.2016r
Spos6b przekazania Sprawozdania. listem poleconym
Za pobieranie oraz reprezentatywno6d pr6bek odpowiedzialny jest zlecalqcy badanie.
Laboratorium COBICO wykonuje badania Sci6le wedtug procedury badawczej.
Wyniki badania odnoszq siq do badanych probek.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie mo2e by6 powielone inaczej jak tylko w catoSci.
A -badanie akredytowane
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Rozdzielnik: Laboratorium COBICO egz. nr 1
Buwar Sp. z o.o. eqz. nr 2

Plyn modelowy Metoda
Warunki
badania Migracja globalna

[mg/dm']*
Niepewno56
t [mg/dm']

Limit migracji
globalnej
[mg/dm']

3% kwas octowy
PN-EN 1186-1:2005
PN-EN 1186-9:2006

10  dn i
400c 0,45 0,01

1 010% etanol 10  dn i
4ooc 0,45 0,01

izooktan
PN-EN 1 186-1:2005
PN-EN 1186-9:2006
PN-EN 1186-14:2005

2 dni
2o0c 0,55 0,01
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