NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK1w1016s10112019J

HYGIENIC CERTIFICATE
ORYGINAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrób/ product:

Armatura łazienkowa (umywalkowa, bidetowa, wannowa, wannowo- natryskowa,
zestawy natryskowe, systemy odplywowo-przelewowe), armatura kuchenna oraz
armatura kliniczna i specjalistyczna występująca w budynkach mieszkalnych i
użyteczności publicznej

Zawierający
/ containing:

mosiądz, stal nierdzewną, ceramikę, EPDM, NBR, POM, PA, PVC, TPE i inne materiały zgodne z
deklaracją wnioskodawcy

Przeznaczony do
/ destined:

montażu w instalacjach zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i instalacjach cieplej
wody

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Po zamontowaniu i kilkugodzinnej przerwie w użytkowaniu baterie należy przepłukać silnym strumieniem wody.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. (Dz.U. 2012 r, poz.739) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products.

Wytwórca I producer:
Kludi GmbH and Co. KG
D-58706

Menden

Am Vogelsang 31-33, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek/ this certificate issued for:
Kludi Armaturen Sp. z o.o.
Opole
45-533
ul. Kremsera 1
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2022-04-04 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2022-04-04 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 kwietnia 2019
The date of issue of the certificate:

4th April

2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
owiska

oleck
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego I To contact regarding this hygienic certi Icate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

