PROGRAM 25. AEROSOLOVÉHO SEMINÁŘE ČAS 4. - 5.10.2022
Ostrava, Harmony hotel Ostrava
4.10.2022
09,00 – 09,40

Markéta Benáková, Monika Pavelková (Czech Aerosol), Martina Šrámková
(Aerosol-Service)
Legislativní požadavky na dokumentaci k obalům aerosolových výrobků
Jaké informace k obalům potřebuje „plnič“ pro uvedení aerosolového výrobku na trh
dle předpisů REACH, POPs, Zákon o obalech, Kosmetické nařízení.
Zkušenosti s požadavky náročných zákazníků/řetězců nad rámec předpisů.

09,40 – 10,00

Iva Werbynská (SYBA)
Základní přehled evropské obalové legislativy
Představení specifik ve vybraných státech.

10,00 – 10,30

Coffee Break

10,30 – 11,00

Lukáš Beránek (EKO-KOM)
Kovové obaly a ekomodulace
Úvod do třídění a recyklace kovových obalů v ČR.
Jakým způsobem správně evidovat aerosolové nádobky v systému EKO-KOM.

11,00 – 11,30

Martin Lochovský (EKO-KOM)
Systém sběru a recyklace kovových obalů v ČR se zaměřením na aerosolové nádobky
Co se děje s aerosolovými nádobkami po vytřídění spotřebitelem.
Způsoby sběru kovů a jejich následná recyklace.

11,30 – 12,30

Oběd

12,30 – 13,00

Tomáš Lank
Legislativní novinky v nakládání s odpady a praktické příklady aplikace dopadů nového
zákona o odpadech
Nová odpadová legislativa, nový zákon o odpadech účinný od 1.1.2021,praktické dopady
dvou nových prováděcích vyhlášek, představení cílů vyplývajících z nové legislativy a
nástroje k jejich dosažení včetně nových povinností pro právnické a podnikající fyzické
osoby oprávněné k podnikání. Praktické ukázky implementace legislativních povinností.
Vysvětlení fungování systému sběru separovaných složek komunálních odpadů a jejich
následné třídění se zaměřením na odpadní aerosolové spreje.

13,00 – 13,30

Tomáš Dufek (Kovošrot)
Představení firmy
Možnosti zpracování druhotných surovin.
Jak zpracovává KSG kovové obaly.

13,30 – 14,00

p.Kecl (Ekologistics)
Současné recyklační technologie kovů

14,00 – 14,30

Coffee Break

14,30 – 15,00

Tomáš Lank
Představení holandské recyklační linky na odpadní aerosolové spreje od společnosti
DeSpray
Snaha o předcházení vzniku odpadů, nebo přímé odpovědnosti výrobců uvádějících
výrobky na trh, nebo zavádění nástrojů směřujících ke třídění komunálních odpadů
a zpětnému získávání již dnes nedostatkových zdrojových surovin z odpadů
neodmyslitelně zasáhne i aerosolové odvětví. S postupně ubývajícím zbytkovým
množstvím nevytříděného směsného komunálního odpadu lze očekávat, že budou sílit
tlaky na přenesení odpovědnosti za odpadní aerosoly. Představíme vám hotovou a nově
vyvinutou recyklační linku z produkce holandské společnosti DeSpray.

15,25

Odjezd do Vítkovic

16,00 – 17,30

Exkurze
Vysokopecní okruh Dolní Vítkovice

19,00

Večeře v hotelu

5.10.2022

09,00 – 10,30

Valná hromada ČAS, volba výboru ČAS

10,30 – 10,45

Markéta Benáková (Czech Aerosol)

Pouze pro členy ČAS

Nové právní předpisy vztahující se k aerosolovým rozprašovačům
Aerosolová legislativa EU a ČR beze změn. Symbol shody pro UK/NI.
CLP: Klasifikace některých nebezpečných vlastností aerosolů (interpretace Caracal)
Poznatky z metrologických kontrol.
10,45 – 11,15

Coffee Break

11,15 – 11,35

Rostislav Balík (KOH-I-NOOR)
BOV – příručka/průvodce užití ve výrobě
Informace týkající se BOV a podobných technologií, doporučení užití ve výrobě
a testování.
Představení návrhu č. 7, který by měl být schválen řídícím výborem FE.

11,35 – 12,00

Marek Bohatý
Výroba aerosolů v Evropě
Výroba aerosolů v jednotlivých zemích po jednotlivých typech a porovnání se zbytkem
světa.

12,00 – 12,30

Informace členů ČAS, diskuze

12,30

Oběd

