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DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-79l

Warsaw

o

Phone (22) 5421354; (22) 542t349

o

Fax (22) 5421287

ATEST H!GIENICZNY

oRYGlNAŁ

poli(chlorek winylu), plastyfikator, wypełniacze, barwniki i inne składniki wg dokumentacji
producenta

containing:

Przeznaczony
/

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

product: iQ Toro SC, iQ Granit SD, Primo SD, WalIgard

Zawierający
/

o

HloB/0430/0l tłlJl4

HYGlENIC CERTIFIGATE

Wyrób /

,t',3k§ZNEGo

destined:

do

stosowania jako wykładziny w budynkach uzyteczności publ. przeznaczonych na staĘ pobyt
ludzi, w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem, wymagających ochrony

elektrostatycznej,służby zdrowia,szpitalnych sal operacyjnych,zabiegowych,serwerowni i Clean
Room

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu wyrobu nalezy umieścićetykietę w języku polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków
ostroźnościwg karty charakterystyki wyrobu.Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku
zapachu i po tym czasie nadaje się do uźytkowania.Atest nie obejmuje oceny parametrów techn. W przypadku
stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania RMZ z 26.06,12 w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.Wyrób powinien być oznakowany zgodnie z wymaganiami Rozpoządzenia PE i Rady nr 100712011 z
27 .09.11r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego
wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73|44EWG,96/73WE,20O8l121l//L
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Wytwórca / producer:
TARKETT AB

S-37281

:,:ł4..łłz,:
/=.'
:

.,-,:.ź.v,,../lu ,i/.żż
...,,ża
'':?,ź::a...
-.

..a

.:. ż;_./

,7żr?r,;ź.:.''.a ra
a.

--źź-..,.ż//,=/Z;;r'/:.aaa/

Ronneby

Ekenasvagen 1, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
TARKETT POLSKA Sp. z o,o,

62-332

Orzechowo

ul. Miłosławska 134

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó po 2019-06_1 2
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2019-06-12
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 czewvca 2014

The date of issue of the ceńificate:

,12th

June

kierownik
2014

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlzP-PZH jest zabronione.

Reprodukowanie,

www.pzh.gov.pl
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