
 

 

 

 

 

Korálky Katlas s.r.o. 

Žižkovská 713/19, 724 00 Ostrava, Česká republika 

 

Certifikát zdravotní nezávadnosti vystavený dle nařízení EU 

č.1907/2006 (REACH) podle směrnice č. 2011/65/EU (RoHS) 

 

Tento certifikát potvrzuje, že testovaný produkt splňuje normy týkající se obsahu těžkých kovů a 

dalších zdraví škodlivých látek definovaných směrnicí EU známou jako RoHS, která upravuje limity pro 

obsah kadmia (Cd) (0,01 %) a dále olova (Pb), rtuti (Hg), šestimocného chromu (Cr6+), 

polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE) (0,1 %). 

 

Certifikace je vystavena na základě prvkové analýzy povrchu zkoumaného vzorku pomocí XRF 

spektrometru a měření bylo provedeno při následujícím nastavení stroje pro co nejcitlivější detekci 

výše uvedených prvků/látek: 

Datum měření: 19. 3. 2021, 7:02 

Dodavatel: Korálky Katlas s.r.o., Žižkovská 713/19, 72400 Ostrava, IČ: 08175527, DIČ: CZ08175527 

Odběratel: Jitka Berková, Šaldova 39, 55001 Broumov, IČO: 01244639; DIČ: CZ8555073560 

Označení vzorku: KL-4.8-01 

Doba měření: 180 sekund 

Pracovní název použité metody: Cu E023 

Napětí: 45,0 kV 

Proud: 266,7 µA 

Filtr: (Ni 300 µm + Al 300 µm) 

Kolimátor: 6,5 mm 

 

Výsledky měření: 

 

Atomové 

číslo. 
Prvek Druh čáry Počet signálů 

Procentuální obsah prvku + odchylka 

měření 

29 Cu K 3020284 62,627 ± 0,056% 

28 Ni K 1154063 29,302 ± 0,048% 

30 Zn K 218065 7,575 ± 0,050% 

26 Fe K 10416 0,227 ± 0,022% 

50 Sn K 22024 0,173 ± 0,003% 

82 Pb L 1332 0,084 ± 0,006% 

51 Sb K 773 0,006 ± 0,002% 



 

 

35 Br K 143 0,003 ± 0,002% 

48 Cd K 283 0,003 ± 0,002% 

24 Cr K 0  < 0,028% 

80 Hg L 0  < 0,006% 

 

Dle výše zjištěných výsledků měření složení povrchové vrstvy předmětu bylo zjištěno, že je 

analyzovaný předmět tvořen z 99,504 ± 0,154 % mědí, niklem a zinkem (Cu + Ni + Zn). Chrom (Cr) a 

rtuť (Hg) nebyly spektrometrem vůbec detekovány, nebo byl jejich obsah nižší, než výše uvedené 

detekční limity přístroje. Brom (Br) poukazující na možný obsah polybromovaných bifenylů (PBB) a 

polybromovaných difenyletherů (PBDE) detekován sice byl, ale s větší pravděpodobností pochází ve 

vzorku z nějaké anorganické sloučeniny bromu. I za předpokladu, že je detekovaný brom z PBB a PBDE, 

je jeho naměřená hodnota nižší, než je maximum povolené směrnicí RoHS. Dále bylo zjištěno, že vzorek 

obsahuje olovo (Pb) a kadmium (Cd), ale obsah obou prvků vyjádřený v hmotnostních procentech je 

menší, než maximální povolené hodnoty dle směrnice RoHS. Měřený vzorek tak dle této směrnice 

splňuje podmínky pro označení jako zdraví bezpečný a lze jej prodávat na trhu EU, či s ním dále 

pracovat a použít ho při výrobě bižuterních výrobků, či jiných ozdob nošených přímo ve volném styku 

s lidskou kůží.  

Na další stránce uvádíme spektrum z analýzy a doplníme ještě, že vzhledem k tomu, že použitý 

spektrometr používá k buzení rentgenova záření stříbrnou (Ag) rentgenku, byl z výsledků analýzy 

vyškrtnut zjištěný peak u hodnoty 22 kV, který přísluší právě stříbru – proto není vybarven. 

Číslo certifikátu: CERT-2021-03-19-01 

Datum vystavení certifikátu: 19. 3. 2021 

Certifikát vystavil: Bc. Ondřej Mangl 

 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 

Razítko a podpis 

 



 

 

 

Spektrum vzorku KL-4.8-01 měřeného dne 19. 3. 2021 a patřící k vystavenému certifikátu CERT-2021-03-19-01 


