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ATEST HlGiHNiGgNY HK/wos Tutuztzurl
HYGIEN!C CERTIFICATE

WyrÓb / product Spłuczki do wc: ciśnieniowe i na podczenrień.
Spłuczki do pisuarów ciśnieniowe i na podczenrień
Typ:6TT2000 - synonim 6662200; 6992000; 6882180; 68lr21h0 333ss06
Typ:6702200 - synonim 6692200, 6682180; 6672180; 6065509
Typ:6552180

Zawierający
/ containing:

mosiądz' EPDM

Pzeznaczony do montażu w pomieszceeniach sanitarnych
/ destined:

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujqcych warunków
/ is acceptab|e according to hygienic criteria with the foi|owing conditións:

- bezzastrzeŻeń

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

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Biuro lnformacjiTechnicznej BITpOL Sp. z o.o

Janki, Al. Krakowska 41
05-090 Raszyn

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwlek stronę. Nlniejszy atest traci ważność po 2016.06.02
lub w przypadku zmian w receptuze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be congcted or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate |oses its validiĘ after 2o16.06.02
or in the case of changes in composition or in technology of production.
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oRYG|NAŁ

Data wydania atestu higienicznego: 16 sierpnia 201.1 Kierownik
The date of issue of the certificate: 16th August ZO11 zaffiHir!7ny

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie' skanofianie, digita|izacja Atestu Higienicznego I t-ą
w ce|ach marketingowych bez zgody N|zP-Pzń iest zabronione' 

- - 
Fr Bozena r,

ł t r vw .pzh .  gov .p l



BENKISER Arrnaturenwerk GmbH
Daimlerstrasse 2
93133 Burglengenfeld
Tel +49 (q9477 / 60a93-a
Fax +49 (0)947t /  BB 55
www.benl<iser,de
lnfb@benkiser.de

Kraiowa deklaracia zgodności

Nr. PL aazl0B/zott

L. Producent wyrobu budowlanego:
Pro clu c t rn a nufac tlter:

Benkiser Armaturenwerk GnrbH
Daimlerstrasse 2; 93-133 Burglengenfeld
GERMANY

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Sptuczki do wc: ciśnieniowe i na podczerwień',
Productr|ame: Sptuczki do pisuarów: ciśnieniowe i na podczerwień.

Typ: 6772000; synontm: 6662200, 6992000, 6882180, 68721-80, 3335506.
Typ: 6702200; synanim: 6692200, 6682180, 66721"80, , 6065509.
Typ: 6552L80.

3. Klasyfikacie statystyczna PKWIU wyrobu budowlan ega: 28.L+.LZ
Classificatiott:

4. Przeznacze nie i zalrres sto sowan ia w3rrobu b udowlan ego :
ProdLtct usągc:

Do montażu w instalacjach wodociągowych.

5. Specyfikacja techniczna:
?'echn i cal s pecilt c ati o n :

Atest Higieniczny wydany przez Pańsnvovr4y ZaĘad higieny w Warszawie Nr
H K/W / 0 57 B / 0 2 / 2 0 1 1, ; W dany d nia: 16.08.2 0 1 1r.

PN-E1V 8L7:200a Armatura sanitarna. Baterie mechaniczna IPN10)

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

Deklarowane cechy wyrobu budowlanego:
D e c ! ar e tl proc! uct li:tt t:res :

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujqcej lub laboratorium oraz numer
certyfikatu |ub raportu zbadań typu, jeżeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy [system oceny zgodności 4)

Dek'Iarujq z pcłną r:dpowiedzialnością, że wyroby określr:ne w pkt. 2 są zgodne z dokumcntami odniesienia \łIymienionymi w pkt'4,
[We herby declare that product listed at no. 2 is confornrity with standards and docuntents listed at no.5.J

6.

7 .

Burglengenfeld 19.08.2011r.
(miejsce i data wystawienia)
(place and date signingJ

(imię nazwisko i podpis
{authorized pcrson's signatureJ


