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WyrÓb / product: Baterie termostatyczne (nazwy kata|ogowe i nazwy handlowe wg
d o ku menta cii zatączonei przez wn ios kod awcę)

Zawierający
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

mosiądz CW61 7' zawór termostatyczny

montażu w insta|acjach służących do pzesyłania wody przezn. do spożycia przez|udzi i ciepłej
wody użytkowej,do ce|ów sanitarnych w bud. mieszka|nych, użytecznośói pub|icznej,obiektach.
szpita| nych i i n nych p|acówkach medycznych, w zakł' przem. spoŹywczego

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

Po zamontowaniu i dłuzszej przen,vie w uzytkowaniu baterie na|ezy przepłukać si|nym strumieniem wody.
W przypadku stosowania w.obiektach słuzby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.7"39 z29 'czerwca 2012 ) w spiawió szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadaĆ pomieszczeniai urządzenia podmiotu wykonującego działa|noŚĆ |ećzniczą. Atest nń ao\yczy
parametrów technicznych i wa|orów użytkowych wyrobu.

WytwÓrca / producer:
ROCA SANITARIO. S.A.

Avda. Diagonal5l3
080029 Barcelona, Hiszpania

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

u|. Wyczółkowskiego 20
Atest może byó zmieniony |ub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cance||ed
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważność |oses its vjliaity after 2020.06-03 or in the casepo 2020-06-03 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 czerwca 2O1S Kierownik

The date of issue of the ceńificate: 3rd June 2015 Zakładu HioienyĘrodowiska
r ^, / .a
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