NAR()|):y^"Ń,'il:#5T'T""^n#f,s,fi

-ffi'6
?'ffi'Ą
a.'""-

" "

i"',Bki.ZNEGo

NATIONAL !NSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
. NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

l' ,. . ,.su
-

ZAKŁAD H |G E NY Ś nooowlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE
I

24 Chocimska 00-791

Warsaw ' Phone (22) 5421354; (22) 5421349 . Fax (22) 5421287 o e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEtsT HIGIENIGZNY

HrvB/0603t0u20r4

HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrob /

oRYGINAŁ

product: Bramy stalowe przesuwne systemu PENEDER typów s, sN,
la kie

HN
rowa ne proszkowo s pełn iające wymagan ia Aprobaty Tec h n icznej AT-

15-6919/2010

Zawierający
/

b|achę nierdzewną, b|achę ocynkowaną, |akier proszkowy. uszcze|ki, wełnę minera|ną, szkło i
inne składniki wg dokumentacji

containing:

Przeznaczony
/

destined:

do

stosowania jako przegrody budow|ane wewnqtrz budynków

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Rdzeń powinien byc szcze|nie zamknięty oktadzinami sta|owymi.
Wyrób nie moze byĆ zródłem emisji włÓkien szk|anych do wnętrz pomieszczeń.
W przypadku stosowania w obiektach słuzby zdrowia wyrób musi spełniac wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czeruca 2012 ( Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadac pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działa|ność|eczniczą.
Atest jest wyłącznie oceną higieniczną i nie dotyczy parametrów techn|cznych i wa|orów użytkowych wyrobu'

WytwÓrca / producer:
Peneder Bau-Elemente GmbH
A-4904 Atzbach, Ritzling 9, Austria

Niniejszy dokument wydano na wniosek
SL SpÓłka z o.o'

/

this ceńificate issued for:

Zauecze 26

36-04,l Boguchwała

Atest może byó zmieniony Iub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąko|wiek stronę. Niniejszy atesttraci ważnośó po 2019-06.13
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The ceńificate may be corrected or cance||ed after appropriate motivation.
The ceńificate Ioses its validity after 2019.06.13
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 13 czervvca 2014

The date of issue of the
Reprodukowanie,

ceńificate:

13th

June

Kierownik
2014

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacJa Atestu Htgienicznego

w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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