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ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

e m a i l : sek-zhk@pzh.gov.pl

HK/B/0944/01/2014
ORYGINAŁ

Drzwi i klapy przeciwpożarowe, przeciwpożarowe dymoszczelne i bez
odporności ogniowej, jedno- i dwuskrzydłowe.
Drzwi o podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 i klasy 3,
przeciwpożarowe i bez odporności ogniowej jednoskrzydłowe.

Zawierający
/ containing:

Blachę stalową, aluminium, farby proszkowe, PCV, uszczelki, wypełnienie ( płyta gipsowokartonowa, polistyren, wełna mineralna ) i inne składniki wg dokumentacji producenta.

Przeznaczony do
/ destined:

Stosowania jako zamknięcia otworów w przegrodach pionowych wewnętrznych i zewnętrznych w
budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, szpitalach i innych obiektach służby zdrowia
oraz w zakładach przemysłowych i usługowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest dotyczy wyrobu o nazwach handlowych zamieszczonych w dokumentacji przekazanej do Zakładu Higieny
Środowiska.
Atest nie dotyczy wyrobów zawierających okleinę drewnianą, fornir lub MDF.
Wypełnienie powinno być szczelnie zamknięte obudową metalową.
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 higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

fU

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product

Wytwórca / producer:
PUERTAS PADILLA S. L.
c/General Moscardo 4
30 300 El-Albujon, Cartagena ( Murcia, Hiszpania )
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
PADILLA POLSKA Sp. z o. o.
61-315
Poznań
ul. Wybieg 10
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-05-08 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate:

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2020-05-08 or in the c a s e
of changes in composition or in technology
of production.

8 maja 2015
8th May

2015

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