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PRODUKT Z ATESTEI4

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBL|CZNEGo . Państwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZP| EczEN sTwA zDRowoTN EGo sRoDow|sKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

Wyrób / product: Wanny stalowe emaliowane serii: contesa, contesa Plus, Princess. N, Swing,
Swing Plus

Zawiera1ący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

stal, farbę proszkową epoksydową firmy Akzo Nobe|, |nver Po|ska, farbę antykorozyjną Branto-
Korrux ''3in1'', powłokę ochronną _ MAXSEAL FLEX

ce|Ów sanitarnych; montażu w budynkach mieszka|nych, użyteczności publicznej, obiektach
służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W pzypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniaĆ wymagania rozpoządzenia Ministra
Zdrowiazdnia26 marca2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 595 ) w sprawie szczegołowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnośĆ |eczniczą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i wa|orów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytworca / producer:
Roca Sanitario

080029 Barcelona

Avda Diagonal 51 3, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ROCA POLSKA Sp. z o. o.
44-109 Gliwice

u|' Wyczółkowskiego 20

Atest może być zmieniony Iub unieważniony po
przedstawieni u stosownych dowodów przez
którąko|wiek stronę' Niniejszy atest traci ważnośó
po 2O23.06.29 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego 29 czeryvca2020

The date of issue of the ceńificate: 29th June 2020

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska N|zP-PzH / Department of Environmenta| Hea|th and Safety NIPH-NIH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 I 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

The ceńificate may be corrected or cancel|ed
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2023.06.29 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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ćodowiskaĘ ({\'*n^no-,
dr hab. ,jolania Solecka, prof. N|ZP-PZH
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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL
oRYGINAŁ

INSTITUTE OF HYGIENE


