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ATEST HlBlENlGtNY HK/wos 78t0ttz0rl
HYGIENIC CERTIFICATE

Wyrób / product Baterie umywa|kowe na podczenrrień. Baterie umywa|kowe ciśnieniowe.
Baterie natryskowe ciśnieniowe.
Ań. {882000 - synonim 1982000' 1772000. synonim 1972000,
1552000 - synonim 7292000,1792035 - synonim 1992000, 1592010

ZawieĘący
i containing:

mosiądz i EPDM

Pzeznaczony do montażu w insta|acjach wodociągowych
/ destined:

Wymieniony wyŻej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spełnieniu następujących warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastaeżeń

WytwÓrca / producer:
BENKISER ARMATURENWERKE GmbH
D-93133 Burglengenfeld
Daimlerstrasse 2, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
Biuro InformacjiTechnicznej BITPOL Sp. z o.o

Janki, Al. Krakowska 4't
05-090 Raszyn

Atest może być zmienlony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2016.06-02
lub w prrypadku zmian w recepfurze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cance|led after appropriate motlvation.
The ceńificate loses its vaIidity after 20l6-06-02
or in the case of changes ln composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 16 sierpnia 2011

The date of issue of the ceńificate: 16th August 2011

Reprodukorvanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanb, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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BENKISI|R Annaturenwerk GmbH
Daimlerstrasse 2
931-33 tsurglengenfeld
Tel+49 (0)9+77 /  60a%-0
Fax+49 $)947U 88 55
www.benkiser.de
Info@benkiser.de

Kraiowa deklamcia zgodncści

Nr. PL aaL/AB/zott

1. Producent wyrobu budowlanego:
Product ,nąnufactucr:

Benkiser Armaturenwerk Gmb H
Daimlerstrasse 2; 93 1 3 3 Burglengenfeld
GERMANY

(imię nazwiska i podpis osoby upaważnionej)
(authorizcd person's signature)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Baterie umywalkowe na podczerwień,
Pra(luctilame: Baterie umywalkowe ciśnieniowe,

Baterie natryskowe ciśnieniowe.

'fyp: 17720A0; synonim:L972000 Typ: 1BBZ000; synonim: 1982000
Typ: 1792035; synonint: 199200A Typ: 155200A; synonim: 7292000
Iyp:1592010.

3. Klasyfikaci e staĘs ty czna PKWIU wyro b u b udor,lłlan e go : ?8.l 4.12
Cktssificationl

4.Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Pt'utLtct ustlge:

Do montażu w instalacjach wodociągowych.

5. Sp eryfikacia techniczna:
T e c ln i c aI s p e c iJi cłttio tl :

Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Za|<tad higieny w Warszawie Nr
H K/WO 57 B /0 1 12 AU ; vuydany dnia: 16.08 .20LLr.

PN-EN 8L7;2000 Armatura sanitarna. Baterie mechaniczna IPN10J

PN-93 / M-75020Zawory wypŁywowe i baterie.

6. Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:
D ec I are d product featr e s :

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujqcej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brata udział w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobrr bndowlanego: nie dotyczy fsystem oceny zgodności 4J

DcklaruiE z petną odpowiedzialnością, że rryroby olaeślone tv pkt. 2 są z'godne z dolomenlami odniesienia Viymieniolymi !v pkt.4
[Wc herby dcclarc that product listcd ar ro. z is confolmity with standards and documetlts listcd at no.s.)

Burglengenfeld 19.08.20 1 1r.
(miejsce i data wystawlenia)
iplace and datc signing)


