zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633 l 7

ffi;

Moravská Ostrava, 7a2 00 Ostrava

Centrum hygienických laboratoří

Číslo.1ednací : ZU132681t2O2O
Číslospisu: S-ZUl32681l2O2O
Spisový znak:4.0.3.
Vyřizuje.: lng. Dagmar Pecáková
Tel.:

Mobil:

E-mail:
Datum:

Gebo Bohemia, spol. s.r.o.
Čestlice 272

543 423 361
734 185 035

251 01Čestlice

Česká republika

dagmar.pecakova@zuova.cz
23.11.2020

rnÝsr,roNn zrrooNocnNí pŘnovrĚrů pŘtcttÁzuJIcicraDo pŘín{EHo sTyKu
S PITNOU VODOU
V

souladu s § 5 zákona Českérepubliky č. 25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravi v platném mění, jste

požádali o ověření zdravotni nezávadnosti výrobku závitové tvarovky ocelové GEBO G316,

v,_ýrobce

Cangzhou KH Fittings Corp., Suite A No.31 Donghai Road 061000 Cangzhouo Hebeio CHINA.
Jedná se o qýrobek určený pro krátkodobý styk s pitnou vodou, sloužícípro rozvody pitné vody.

Jelikož se jedná o v_ýrobek zkorozivzdorné oceli, kteqý svým složením odpovídá v,_ýrobkum uveden;ýrn v § 9,
odst. la) vyhlášky MZ č.40912005 Sb. ve mění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na qýrobky
přichazejici do přímého styku s vodou a na úpravu vody, lze na záklaďé ověření o chemickém složeníve
formě zkušebního protokolu vydaného zkušebnílaboratoří vydat roáodnutí o zdravotni nezávadnosti
vlrobku.
Výše uvedený výrobek závitové tvarovky GEBO G316 byl souladu s § 9, odst. l vyhlášky MZ č.409/2005
Sb. ve mění pozdějšíchpředpisů o hygienických požadavcíchna rnýrobky pŤichazejici do přímého styku
s vodou a na úpravu vody, podroben metalurgické ana!ýze metodou stanovení prvků na optickoemisním
spektrometru, akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky analýzy byly podkladem pro toto áodnocení.
Jako podklad pro vyhotovení uj,sledného zhodnocení předmětů přichdzejících do příméhostyku s pitnou
vodou byly předloženy:

1.
2.

Přihláška předmětu, materiálu, výrobku ze ďne: 18.11.2020 s názvem výrobku a r|írrobcem.

Protokol o akreditované zkoušce č. 30-15llllJP ze dne:31.8.2020., vydaný Zkušebnílaboratoří č.
1045.1 akreditovanou ČtA podle Čslq nN ISO/EC 17025:2018, Strojírens§ý zkušebníústav, s.p,,
Hudcova 424/56b,621 00 Brno

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o

v,_ýrobcích, posouzení a zhodnocení rnýsledků qýluhoqých

testu lze konstatovat, že rn_írobek: závitové tvarovky ocelové

GEBO G316,

rn_foobce

Cangzhou

KH Fittings

Corp.o Suite A No.31 Donghai Road 061000 Cangzhou, Hebei, CHINA.

splňuje

požadavky na_výrobky nro přímÝ a krátkodobÝ styk s pitnou vodou dle Vyhlášky Ministerstva
zdravotnictví Českérepubliky č. 40912005 Sb, v platném měni, o hygienických požadavcíchna výrobky
píichazejici do přímého styku

s

vodou

a na

úpravu vody.

?n, il;;ltnl ,,tl;,,i -,,,f,:f'nlggn v {_ll:i;,tň
'f,i- ií l"l,^] ny

3

ic;l r||iNiicir labc ratnří

,ll';+ehl 5 $trl' í'í'lBrn..
{ll

lng. Dagmar ii{cáková

zástupce vedoucí Oddělení anorganických analý z

Upozomění:

Ú[oromu1..., že naše vljáclření se vztahuje pouze na výrobek: závitové tvarovky,ocelové GEBO G316, výrobce Cangzhou KH Fittings
Corp., Suite A No.31 DÓnghai Road 061000 Cangzhou, Hebei, CHINA a závěr,"-, v_l,vozené z tohoto šetření .1e moŽno uplatnit u ostatnich
výrobků téhoždruhu pouze tehdy, pokucl svým složenim a vlastnostmi zcela odpovídají riánri v_všetřovaným vzorkŮm,

j

zdravotní ústav se sídlem v 0stravě
Partyzánskó náměstí 2633 l7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Centrum hygienických laboratoří

Č ís lo jed nací : ZU l 3267 9 l2O2O

Císlo spisu: S-ZUl32679l2020

Gebo Bohemia, spol. s.r.o.

Spisový znak:4,0.3,
Vyřizuje.: lng, Dagmar Pecáková
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Datum:

Čestllce 272

543 423 361
734 185 035
d a g ma r. pecakov a@zuov a.cz

251 01Čestlice

Česká republika

23.11.2020

vÝsLEDNn zHolxocENí pŘnnlrĚrů pnrcHÁ zuJlcicre

D

o pŘíMEHo sTyKu

S PITNOU VODOU
V

souladu s § 5 zákona Českérepubliky č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, jste

požádali o ověření zdravotní nezávadnosti výrobku kulové kohouty GEBO G316, výobce Starfit China Ltd.,

Room 2606,26lF, Westin Centre,26 Hung To Roado Kwun Tong Kowloon, HONG KONG.
Jedná se o výrobek určený pro krátkodobý styk s pitnou vodou, sloužícípro rozvody pitné vody.

Jelikož se jedná o výrobek z korozivzdorné oceli, který svým složením odpovídá výrobkům uvedeným v § 9,
odst. 1a) vyhlášky MZ č,40912005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky
přicházejíci do příméhostyku s vodou a na úpravu vody, lze na základě ověření o chemickém složeníve
formě zkušebního protokolu v;-daného zkušebnílaboratoří vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti
výrobku.

Výše uvedený výrobek kulové kohouty GEBO G3 l6 byl souladu s § 9, odst. 1 vyhlášky MZ č. 40912005 Sb.
ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a
na úpravu vody, podroben metalurgické analýze metodou stanovení prvků na optickoemisním spektrometru.
akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky analýzy byly podkladem pro toto zhodnocení.

Jako podklad pro vyltoíovenívýsledného z]todnocení předmětů přicházejících do příméhoslyku s pitnou
vodou byly předloženy:

1.
2.

Přihláška předmětu, materiálu, výobku ze dne: 18.1 l .2020 s názvem výrobku a výobcem.

Protokol o akreditované zkoušce č, 30-15l09/JP ze dne: 31 .8.2020., vydaný Zkušebnílaboratoří č.
l045.1 akreditovanou ČIA podle ČsN pN ISO/EC 1'7025.2018, Strojírenský zkušebníúStav, S.p.,
Hudcova 424l56b,62l 00 Bmo

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o vyrobcích, posouzení a áodnocení qýsledků výluhových
testů lze konstatovat, že vlhobek: kulové kohouty

GEBO G316,

rn_irrobce

Starfit China Ltd., Room 2606,

2ólF, Westin Centre,26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG.
sp|ňuje

požadavky na_výrobky pro přímÝ a krátkodobÝ styk spitnou vodou dle VyhláŠky Ministerstva
č. 40912005 Sb. v platném znéni, o hygienických požadavcíchna l".irobky

zdravotnictví Českérepubliky

přichazející do přímého styku s vodou

a na

úpralu vody.

zdravotní ústav sehrďlem v 0stravě
Centrum nyg ien if kficn laboratoří
Gorkého 6, qb/
,M

00 Brnri

lng. Dagmar i$cáková

zástupce vedoucí Oddělení anorganických analýz

Upozoměni:

kulové kohouty GEBO G316, v}robce Starfit China Ltd.,
Room 26061 26lF, Westin Centreo 26 Hung To Road, Kwun Tong Kowloon, HONG KONG azávéry vyvozené
Upozorňujeme, že naše lyjádření se vztahuje pouze na v},robek:

z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhoždruhu pouze tehdy, pokud sqým složeníma vlastnostmi zcela odpovídaji námi

vyšetřovaným vzorkům.

zdravotní ústav se sídlem v 0stravě
Partyzánské náměstí 2633 l7
Moravská Ostrava, 702 0a 0strava

;
Č íslo jednací :

Centrum hygienických laboratoří
ZlJ t32677 12020

Císlo spisu: S-ZUl3267712020

Gebo Bohemia, spol. s.r.o.

Spisor4ý znak:4.0,3.

Vyřizuje.:

Tel.:
Mobil:

E-mail:
Datum:

lng. Dagmar Pecáková
543 423 361
734 185 035

Čestlice 272
251 O1Čestlice

dagmar.pecakova@zuova.cz
23.11.2020

Česká republika

v'f srnoxÉ zrrooxoc ENí pŘnovrň rů pŘrcHÁ zE rIcicHD o pŘíMÉHosTyKu

S PlTNoU VoDo[,
V

souladu s § 5 zákona Českérepubliky č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravi vplatném znění, jste

o

ověření zďravotní nezávadnosti výrobku závitové tvarovky mosazné GEB6 GoLDo
výrobceWenling Honson Brassware Co., Ltd., Yingtian Chengnan Town, 317500 Wenling, Zhejiang
CHINA.
PoŽádali

Jedná se o výrobek určený pro kátkodobý styk s pitnou vodou, sloužícípro rozvody pitné vody.

Jelikož se.jedná o výrobek ze slitiny mědi a to mosazi, který svým složením odpovídá výrobkům uvedeným v
§ 9, odst. ld) vYhlášky MZ č. 10912005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na

výobkY PŤicházejíci do přímého styku s vodou a na úpravu vody, lze na základě ověření o chemickém složení
ve ťormě zkuŠebníhoprotokolu vydaného zkušební laboratoří vydat rozhodnutí o zdravotní nezávadnosti
vlýrobku.

VýŠeuvedený vlhobek závítové tvarovky GEBO GOLD byl souladu s § 9, odst. la) vyhlášky MZ č. 40912005
Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů o hygienických požadavcíchna vlrobky pŤicházející do přímého styku
s vodou a na Úprar,u vody, podroben metalurgické analýze metodou stanovení prvků na optickoemisním
sPektrometru, akreditovanou zkušební laboratoří a výsledky analýzy byly podkladem pro toto zhodnocení,

Jako podklad pro vyltoíovenívýsledného zhodnocení předmětů přichúzejícícheto přímého styku s pitnou
vodou byly předloženy:

l.
2.

Přihláška předmětu, materiálu, výobku ze dne: 18.1 1.2020 s názvem výrobku a vj,robcem.

Protokol o akreditované zkoušce č. 30-15110lJP ze dne: 31.8.2020., vydaný Zkušebnílaboratoří č.
1045.1 akreditovanou ČIA podle ČSN PN ISO/EC 1"7025:2018, Strojírenský zkušebníústav, s.p.,

Hudcova 424l56b.62l 00 Brno

Na základě přezkoumání předložené dokumentace o výrobcích, posouzení a zhodnocení výsledků výluhových
testŮ lze konstatovat, že výrobek: závitové tvarovky mosazné GEBO

GOLD, výrobceWenling Honson

Brassware Co., Ltd., Yingtian Chengnan Town,3l7500 Wenling, Zhejiang CHINA.
splňuie

poŽadavky na_výrobky pro přímÝ a krátkodobÝ stvk spitnou vodou dle Vyhlášky Ministerstva
zdravotnictyí Ceské republiky č. 409/2005 Sb. v platném mění, o hygienických požadavcích na vl,robky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

I

Centrum hygien
Gorkého 6,

iem v 0stravě
ch laboratoří

00 Brno

Ing. Dagmar Pecáková

zástupce vedoucí Oddělení anorganických ana|ý z

Upozoměni:

Upozorňujeme, že naše vyjádření se váahuje pouze na qýrobek: závitové tvarovky mOSaZné GEBO GOLD,
výrobceWenling Honson Brassware Co.o Ltd., Yingtian Chengnan Town, 317500 Wenling, Zhejiang

CHINA a závéry vlvozené z tohoto

šetření je možno uplatlit

vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovan;ím vzorkům.

u ostatnich r"ýrobků téhoždruhu pouze tehdy, pokud sv'ým sloŽením a

