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PRODUKT Z ATESTEN4

NARODOWY |NSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO - Państwowy Zaktad Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National lnstitute of Hygiene

ZAKŁAD BEzPl EczEŃsTWA zDRowoTN EGo ŚRoDowlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

oRYGlNAŁ

INSTITUTE OF HYGIENE

mineralne substancje pochodzenia naturalnego

stosowania w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach służby zdrowia,
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, basenach kąpielowych, urządzeniach do
magazynowania i pzesyłania wody do spozycia, w zakładach przemysłowych i usługowych

Wymieniony Wyzej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniaĆ wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia26 marca 2019 r' (Dz' U. 2019 r., poz. 595 ) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odpowiadaÓ pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic ceńificate does not
apply to technical parameters and utility value of the products.

WytwÓrca / producer:
CERAMIKA PARADYZ Sp. z o.o.
g7-2oo Z-d produkcyjny Tomaszów Maz'

ul. Ujezdzka 23
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

CERAMIKA PARADYZ Sp. z o.o.
26-300 Opoczno

ul. Piotrkowska 61

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów plzez after appropriate motivation' The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity after 2o22-ol-19 or in the case
po 2022-07-tg lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production. 

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: piątek, 19 lipca 2019

The date of issue of the ceńificate: 19th July 2019

Za kład u B ezpiecze ń stwa Zdrowotnego
Środowiska

7- tl.+. lĄ. .tł,,^84*<r
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NlZP-PzH i Depańment of Environmental Health and Safety NlPH-NlH

00-79't Warszawa, ul.Chocimska 24 I 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

ATEST HIoIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL

WyrÓb / product: Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwościwodnej Ebś0,5% -
Grupa Bla szkliwione i naeszkliwione

Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:
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