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HYGIENIC CERTIFICATE
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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrob /

product: Baterie czasowo zamykane serii: Instant, Sprint-N, Avant, Fluent oraz baterie
elektroniczne serii: L20-E, L70-E, L-90-E, LOFT-E, SENTRONIC, MOAI-E i L90-E

Zawierąący
lcontaining:

mosiądz, stalnierdzewną' NBR' EPDM' PoM

Przeznaczony do

montażu w instalacjach służącychdo przesyłania woĘ paeznaczonej do spożycia pzez|udzi,
do ce|ow sanitarnych w budynkach mieszkahych, uzyteczności pub|icznej, obiektach szpita|nych
i innych p|acÓwkach medycznych, zakładach pzemysłu spożl^/Vczego

/ destined:

Wymieniony wyfej produkt odpowiada w.ymaganiom higienicznym przy spełnieniu nasĘpujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable acc.ording to hygienic criteria with the following conditions:
Po zamontowaniu i dłuższej przeruvie w użytkowaniu baterie na|eiy przepłukaÓ si|nym strumieniem wody'
Atest obejm uje wężyki pzyłączeniowe.
W przypadku stosowania w obiektach służbyzdrowia na|eży kierowaĆ się wymaganiami Rozpoządzenia Ministra
Zdrowia z dnia26 marca 2019 r. (Dz. U. Poz. 595 z29 marea2019 r') w sprawie szczegÓtowych wymaga , jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i uządzenia podmiotu wykonującego działa|ność|ecznieą'
Atest nie dotyczy parametrÓw technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not app|y to technical parameters of
the product.

Wytworca / producer:
Roca Sanitario

080029

Barcelona

Avda Diagonal 513, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek
Roca Polska sp. z o.

/ this certificate

issued for.

o.

44-1 09

Gliwice
ul. Wyczołkowskiego 20

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodow przez
ktorąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci wazność
po 2023.12.22 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzanla wyrobu.
Data wydan ia atestu

h ig

ie

nicznego '. 22

g

rud nia

2020

The date of issue of the certificate'. 22nd December 2020

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
|oses its va|idity afteź023.12.22 or in the case
of changes in composition or in technology

of production.
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dr hab. Jolanta So/ecĘ, prof . N|ZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeristwa zdrowotnego Srodowiska N|zP-PzH / Department of Environmenta| Hea|th and Safety N|PH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 I 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh. gov.pl tel. +48 22 54-21 -354, +48 22 54-21 -349

