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Przeznaczony do montażu w insta|acjach słuzących do przesyłania w9dy przezn. do spozycia przez |udzi i ciepłej
/ destined: wody uzytkowej,do celów sanitarnych w bud' mieszka|nych, użytecznośói pu.b|icznej,obiektach,

szpita|nych i i nnych p|acówkach medycznych, w zakł, przem. spózywczego

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu idłuzszej przen,vie w użytkowaniu baterie na|eŻy przepłukać si|nym strumieniem Wody'
W przypadku stosowania w-obiektach słuzby zdrowia'wyrób musi śpełniać *ymaganiaió zpóiząozenia MinistraZdrowiazdnia26 czerwca 2012 (Dz.U.2012'739 z29 czervvcazólz; w sprawió.'.."gótó*yth wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działa|ność |ećzniczą'Atest nió aoiyczyparametrów tech n icznych i wa|orów uzytkowych wyrobu.

HYG!EN!C CERTIFICATE
WyrÓb / product: Baterie mechaniczne jednouchwytowe i dwuuchwytowe (nazwy

kata|ogowe i nazwy hand|owe wg dokumentacji załączon1ej przez
wnioskodawcę)

ZawierĄący
/ containing:

mosiądz CW61 7N, głowicę ceramiczną

WytwÓrca / producer:

ROCA SANITARIO. S.A.

Avda. DiagonalSl3
080029 Barcelona, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
ROCA POLSKA Sp. z o. o.
44-109 Gtiwice

ul' Wyczółkowskiego 20
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów p|zez
którąko|wiek stronę' Niniejszy atest traci ważnośó
po 2020-06-02 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
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The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
f oses its validity after 2020-06 -02 or in the case
of changes in composition or in technotogy
of production.

Data wydania atestu higienicznego.. 2 czerwcalOll Kierownik
The date of issue of the certificate: 2nd June 2015 Zakładu Hioi7y Środowiska

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digita|izacja Atestu H jgienicznego , , |f'. vp ó ą,, s
Wce|ach marketingowych bezzgody N|zP-ezH1estzabronjone. dr BoŻen{Krogulska 
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