
Wyniki kontroli bezpieczeństwa grilli i podpałek do grilli
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w III kwartale 2010r. przeprowadził 7 kontroli
w zakresie bezpieczeństwa grilli i podpałek do grilli. Czynności kontrolne prowadzono: u 1 producenta
(2 kontrole), w 2 obiektach wielko powierzchniowych, w 3 hurtowniach.
Sprawdzono ogółem 29 partii produktów ogólnej wartości  276.528,31 zł,  z czego: 5 partii produkcji krajowej, 16 partii z importu, 8 partii wyprodukowanych w UE. 
Sprawdzeniem objęto: 24 partie grilli o wartości  269.963,64 zł oraz 5 partii płynnych podpałek do grilla
o wartości 6.564,70 (produkcji krajowej).
Do badań laboratoryjnych przekazano próbki z 3 partii płynnych podpałek do grilla.

USTALENIA KONTROLI:
Grille   
Oceny bezpieczeństwa grilli dokonano mając na uwadze wymagania określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów  (Dz.U. z 2003r. Nr 229 poz. 2275, ze zm.), jak też zalecenia normy PN-EN 1860-1:2004 „Urządzenia, paliwa stałe i podpałki do grilla Część 1: Grille opalane  paliwami stałymi. Wymagania i metody badań” oraz Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych w urządzeniach do grillowania. Wymagania i metody badań – pkt 4.3.1. – 4.3.4. i pkt 5.

Stwierdzono, iż  oceniane grille wykonane są w sposób odpowiadający wymaganiom normy. Przy obciążeniu rusztu na żywność, badane grille nie przemieszczały się ani nie przewracały nawet przy najbardziej niekorzystnych położeniach.
W toku kontroli sprawdzano – posiłkując się zaleceniami ww. normy - czy bezpośrednio na wyrobie umieszczone są: nazwa lub znak firmowy wytwórcy lub dystrybutora oraz wskazane w normie ostrzeżenie „UWAGA! Nie używać spirytusu, benzyny do rozpalania oraz ponownego rozpalania po zgaśnięciu”.
Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie. Instrukcje montażu sporządzone były w sposób czytelny dla użytkownika. Instrukcje użytkowania zawierały informacje oraz ostrzeżenia niezbędne dla bezpiecznego korzystania z grilla.

Płynne podpałki do grilla
Ocenie poddano 5 rodzajów płynnej podpałki ogólnej wartości  6.564,70 zł.
Organoleptycznie zbadano 2 rodzaje podpałek. Przy ocenie bezpieczeństwa opakowań posiłkowano
się zapisami zawartymi w nieobligatoryjnej  normie  PN-EN 1860-3 Urządzenia, paliwa stałe i podpałki
do grilla. Część 3: Podpałki do rozpalania paliw stałych stosowane w urządzeniach do grillowania. Wymagania i metody badań.
W wyniku przeprowadzonej oceny organoleptycznej stwierdzono, iż: sposób zamknięcia opakowania podpałki zabezpiecza produkt i chroni konsumenta przed niekontrolowanym wyciekiem płynu,  tworzywo,
z którego wykonana jest butelka zapewnia bezpieczne przenoszenie, składowanie i transport, a  zastosowany dozownik zabezpiecza przed wypływem zawartości przy ułożeniu butelki w niekorzystnym położeniu, 
w oznakowaniu podpałki widniały zalecane normą informacje i ostrzeżenia.
W celu ustalenia czy podpałki spełniają wymagania bezpieczeństwa w zakresie temperatury zapłonu, zamocowania dozownika, napełnienia, wycieku z opakowania ułożonego poziomo, próby zrzutowej do badań laboratoryjnych zbadano laboratoryjnie próbki z 3 partii podpałek – nie kwestionowano bezpieczeństwa ocenianych podpałek
 Na etykietach poddanych ocenie organoleptycznej podpałek widniały informacje umożliwiające konsumentowi prawidłowe i pełne korzystanie z produktu, w tym m.in.: - nazwa i adres producenta, opis produktu, instrukcja użytkowania, informacje o zagrożeniach, warunkach bezpiecznego użytkowania, w tym symbole ostrzeżenia i niebezpieczeństwa. 

