NARODOWY NSTYTUT ZDROWIA PU BLICZN EGO
I

- Państwowy Zaktad Higieny

Zaktad Bezpieczeństwa Zdrowotnego środowiska

ATE$T HICIENIGZNY

BK/w03 s3/0uz0ty

HYGIEN!C CERTIFICATE
oRYGINAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrob /

product: Wanny i brodziki BLB seria Madalena

ZawierĄqcy
/

stal DCO,lEK' Dc04EK, ema|ię

containing:

Przeznaczony do
/

ce|ów sanitarnych w budynkach mieszka|nych, użytecznościpublicznej, zakładach opieki
zdrowotnej i przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujqcych warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following
conditions:

W przypadku stosowania w.obiektach słuzby zdrowia wyrÓb musi spełniaó wymagania rozporządzenla Ministra
Zdrowia z dnia 26 czeMca 2012 r ' ( Dz' U. 2012 r', poz.739 ) w sprawie szczegóńwycrl wymagiń' jakim powinny
odpowiadaĆ pod wzg|ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenió podmiotu wykónującego działaInoŚĆ
Ieczniczą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrÓw techn|cznych i wa|orÓw użytkowych wyrobÓw/ Hygienic ceńificate does not
apply to technical parameters and utilitv value

Wytworca / producer:
BLB - INDUSTRIAS METALURGICAS S.A.
3750-909 Agueda

Apańado 304,| - A|agoa, Portuga|ia

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for.
RoCA POLSKA Sp. z o.

o.

Wś'ą
W

44-1og Griwice

u|.

Wyczółkowskiego 20

Atest może być zmieniony |ub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2021-06-19 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 19 czenruca
The date of issue of the cei'tificate: l gth

The ceńificate may be corrected or cance||ed
after appropriate motivation. The ceńificate
|oses its validity after 202,|-06-19 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska N|ZP-PZH / Department of E-nvlronmenta| Hea|th and Safery

Poland

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 I 00-791 Warszawa, Chocimska 24.
./
e-mailr sek-zhk@pzh.gov.pl tei. +48 2254-21-354, +4gZZ54-21_349, fax: +48 22S4_21-ZB7

