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SPECIFIKACE VÝROBKU

NÁZEV VÝROBKU: GL COLOR ČERNÁ

* BARVA
ve vodě tvoří roztok deklarovaného odstínu ( zkouší se při ředění 1 : 100 )

* VZHLED
neprůhledná černá viskózní kapalina

* SLOŽENÍ
rozpouštědlo : Glycerol (E 422)
barviva : Brilantní čerň (E 151) C.I.28440
Tartrazin (E 102) C.I.19140
Žluť SY (E 110) C.I.15985
Azorubin (E 122) C.I.14720
Hodnoty obsahu čistého barviva mohou kolísat v rozmezích stanovených analytickými parametry.
podmínky:

* STANOVENÍ OBSAHU
E 102 - Ext.faktor(1%,1cm)=530, vln.délka=426 nm
E 110 555 485
E 122 510 516
E 151 530 570

* TĚŽKÉ KOVY
As méně než 3 mg/kg Pb méně než 2 mg/kg Cd méně než 1 mg/kg Hg méně než 1 mg/kg

* ANALYTICKÉ PARAMETRY
Tartrazin (E 102) 0,12 - 0,16 %
Žluť SY (E 110) 0,04 - 0,06 %
Azorubin (E 122) max. 0,01 %
Brilantní čerň BN (E 151) 0,62 - 0,76 %

* GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY (GMO)
Výrobek neobsahuje geneticky modifikované organismy, nebyl vyroben z geneticky modifikovaných
surovin a na produktech z něj vyrobených není třeba toto značit.

* ALERGENY
Produkt  neobsahuje  alergeny  vyjmenované  v  Příloze  č.1  Vyhl.MZe.ČR č.113/2005  Sb.,  ve  znění
Vyhl.č.368/2005 Sb., č.497/2005 Sb., č.101/2007 Sb. a č.127/2008 Sb.

* MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST
za podmínek doporučeného skladování - 12 měsíců od data výroby

* SKLADOVÁNÍ
doporučené - v dobře uzavřených obalech; v temnu, při teplotě 5 až 25°C

* DOPORUČENÉ APLIKACE
pro cukrovinky, dekorace, cukrářské výrobky (polevy), též pro kosmetické výrobky 

* DÁVKOVÁNÍ
řídí se platnými hygienickými předpisy (od 1.6.2013 nařízení Komise (EU) č.1129/2011 a č.232/2012);
doporučené pro kosmetické výrobky - 1 až 1,5%;
maximální: pro cukrovinky - 3030 g/100 kg výrobku (odpovídá 24,4 ml/1 kg výrobku)
pro dekorace a polevy- 5050 g/100 kg výrobku (odpovídá 40,7 ml/1 kg výrobku)

* DŮLEŽITÉ INFORMACE
Vhodnost použití, stabilita a dávkování musí být odzkoušeny výrobcem finálního produktu.
Při použití do potravin:
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s účinností od 20.července 2010 se na základě platnosti čl.24 Nařízení EP a Rady (ES) č.1333/2008 u
složení výrobku uvede doplňující informace: Barviva E 102, E 110, E 122 mohou nepříznivě ovlivňovat
činnost a pozornost dětí. Dle
Nařízení 238/2010/ES toto neplatí pro alko nápoje

* DATUM POSLEDNÍ REVIZE
7.1.2013

Výrobek splňuje požadavky nařízení č.231/2012/EU a předpisů, provádějících Zákon č.110/1997 Sb. v
platném znění.
Výrobek je ve shodě s požadavky stanovenými závaznými předpisy ES

Informace byly převzaty ze specifikace výrobku dodavatele
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