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V Praze dne 30, 8. 2016
č, j.I MZDR 52919í2o16lovz

,]
Minislelstvo ždlavotnictví jako splávní úřad př]slušný podle § 25 odst, pi§", d) zákona
č.350/2011 sb,, ve zněni pozdějšíchpředpisů, postupem podle článku 123 nářizeni
Evtopškého pal]ame.tu aRady (ES) ó 1go7naa6, §ohledem n3 lizlko plo lidské ždravi
infolmuje Veřejnosi o riziku látky di,(2-ethylhexyl)ía ái! (DEHP) obsažené ýe Výrobku]

sUPER HERo§s, lv|ARVEL,

ID code: MsH06/12 (hraóka - vystřelovací náramek)

nlARVEL lM&o20'] 2 Ma.r'el&§ubs

Výťobce/ země pivodu: neuveceno
Dovozce: §gmoňl Po]ska sp Z,o,o., ul al7ip|ná 60 01_029 War§zavá, Polsko

Óaiiio"t.,'or" nabyvaiích dókladů: §GMÓNT čR s,r,o,,

ziravnlcká

312411

10, zahradn' mósto
xooul.t oto§ Palackého třida 9o2l95, 6'l2 oo B.no - Královo Pole, lČi 60497769
(prodejnai LeVné knihy, hala ČD, Riegrovo nár]ěstí 914, 500 02 Hradec Krá]oVé)
106 00 Praha

proJ.j"u,

d]-(2-ethylhexyl)fialáiu ()§HP) V hračc€ spočíVá Vtom, že při,hře mohóu
eslerv kvsellnv ítaLovépiicharet do kontaktu s ú§ly a kůžidíiéte, mohou piecháZét do sl]n,
,aoě rronou být sooleč^, se slil.érnl F,onz,],ová,y
av
a slz, p ujt -"

Riziko obsahu
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měkóené ěásti náramku byl Zjíštěn D:HP
odst"l
v nlnožsivi 13,7%hri, To nésplňuje'larni1 0,1 % hň,, sianovený V Ď]énku 6?
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láŤe^ a p,;d. ětu) ,a'|leTi Ev,ooske-o par an,ellL a Raoy (t S)
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č, 1907/2006 {REAcH).
na IeprocIukční olgány, V

Popis výlobku: Plastový černý náramek § modťm Vyslřelovacim fiechanisínem a dvěna
pta'itóvýiri ee*enými jfiulerrll. Výlobek ]e baen \ bisir! piipevnénem.na barevnérn
lu,tónul ruu pr"oni"traně oba|u jsou uvedeny an9lické nap sy ident ílkujicíVyrobek, značka
se
§hody cE a pakloglam výrobku nevhodného pro děti do 3let, Na zádní stGně kaíonu
ňacňázi ulcejazyeř* (Včeině českého)VaróVáni (VčetnčUpozorněni na n€Vhodnosi Výrobku
pio oet oo d r"t'l, pokyly k použiti, odkaz na Vice informaci V časopise (ten je aie plodáván
samostalně), j..éno a adresa dovožce a za]ačka shody cE,

Vyvěšeno na úř.dní desku dnei
svěšeno z úřední desky dne:
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Vyiizuje: n9. íliros av Kapo un , \e' , +42o 224 972 92ó íax 4420 22A 972 'lo5
e mai ] ňiros av.képour@mzcr cz
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