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ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

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

HK/B/0693/01/2014
ORYGINAŁ

Płyty warstwowe: A R P A N E L S PUR/PIR, ARPANEL SU PUR/PIR,
ARPANEL CH PUR/PIR, A R P A N E L D PUR/PIR

Zawierający
/ containing:

polakierowaną blachę stalową, piankę poliuretanową i rdzeń ) i inne składniki wg dokumentacji
producenta

Przeznaczony do
/ destined:

stosowania na ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pokrycia dachowe obiektów przemysłowych,
usługowych, w branży spożywczej, chłodniczych, mieszkaniowych i użyteczności publicznej w
tym obiektów służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Lakier służący do pokrywania stali nie może zawierać więcej niż 20% węglowodorów aromatycznych (w tym
ksylenów).Rdzeń wyrobu powinien być szczelnie zamknięty blachą. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy
wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania. W przypadku
stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26
czerwca 2012 ( Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Atest nie dotyczy bezpośredniego
kontaktu wyrobu z żywnością. Atest jest wyłącznie oceną higieniczną i nie dotyczy parametrów technicznych i
walorów użytkowych wyrobu.

Wytwórca / producer:
Adamietz Sp. z o. o.
47-100

Strzelce Opolskie

ul. Braci Prankel 1
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Adamietz Sp. z o. o.
47-100
Strzelce Opolskie
ul. Braci Prankel 1
Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-08-08
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 2019-08-08
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego:

8 sierpnia 2014

The date of issue of the certificate:

8th August

2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

