
OSMO  
TOP OLEJ

SPĹŇA ZDRAVOTNÚ 
NEZÁVADNOSŤ PRI 

STYKU S POTRAVINAMI

L   BEZPEČNÝ PRE POTRAVINY
L   ODOLNÝ VOČI CHEMIKÁLIÁM POUŽÍVANÝM 
 V DOMÁCNOSTI
L   ODOLNÝ VOČI ŠKVRNÁM
L   ODPUDZUJE VODU A JE ODOLNÝ VOČI OTERU 
L   BEZPEČNÝ PRE ĽUDÍ, ZVIERATÁ A RASTLINY

Výrobok OSMO TOP OLEJ spĺňa stanovené hodnoty celkovej 
migrácie z materiálu, podľa ktorej sa posudzuje zdravotná 
nezávadnosť (bezpečnosť) materiálu určeného pre styk s 
potravinami na základe súčasných požiadaviek „Nariadenia 
Európského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004.”

Certifikát výrobku potvrdzuje, že OSMO TOP OLEJ je vhodný na ošetrovanie 
drevených povrchov určených na kuchynské pracovné dosky, jedálenské 
stoly, servírovacie podnosy, krájacie dosky a pod.

www.osmocolor.sk  |  www.renojava.sk

OSMO  
TOP OLEJ

Bezpečné pre 
potraviny
EURO norma 1186 
časť 5/14

Neškodlivé pre ľudí 
zvieratá a rastliny -
po zaschnutí 
náteru

http://www.osmocolor.sk
http://www.renojava.sk




Zákazník: Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Lütkenbecker Weg 12
48155 Münster

Drevené plochy, ošetrené vyššie uvedeným olejovo-voskovým náterom (o.i. vhodným k povrchovej 
úprave kuchynských pracovných dosiek, jedálenských stolov, krájacích dosiek, servírovacích táciek 
apod.), boli skúmané z hľadiska migračného chovania zložiek náteru pri priamom styku v rámci orga-
noleptických testov a špecifickej migrácie (GC-MS-screening, kovy, BHA, BHT, PAK a BTEX) (Wess-
ling protokol č. CAL21-030251-2).

Pokiaľ ide o druh a rozsah prevedených skúšok, testovanej vzorky, dodanej zákazníkom (fa. OSMO 
Holz und Color GmbH) spĺňajú nižše uvedené právne predpisy a normy, vždy v platnom znení:

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 zo dňa 27. októbra 2004
o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc
80/590/EHS a 89/109/EHS.

S ohľadom na druh a rozsah vykonaných skúšok je vyššie uvedený produkt vhodný na ošetrenie 
povrchu predmetov (pracovné plochy v kuchynskom prostredí), ktoré sú za obvyklých podmienok 
v domácnosti vystavené kontaktu s potravinami (krátkodobý kontakt za bežných teplotných podmie-
nok v interiéri).

Spätná sledovateľnosť materiálov a predmetov určených na styk s potravinami podľa Nariadenia ES 
č. 1935/2004 rovnako ako výroba v súlade s požiadavkami správnej výrobnej praxe v zmysle nariadení 
ES č. 2023/2006 bude zaistená vyššie uvedenou spoločnosťou.

Certifikát

Výrobok: OSMO Top Olej




