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ATE§T HIGIENIczNY
HYGlEN!c cERT!FICATE

Wyrób / product: PŁYTKI CERAMICZNE TYPU GRES PORCELANOWY SZKLIWIONY

ZawieĘący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

naturalne substancje nieorganiczne, dodatki

stosowania jako płytki ceramiczne podłogowe i ścienne wewn, i na zewn. budynków
mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej, w tym służby zdrowia, w zakładach
przemysłowych, do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach produkcyjnych

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

Atest nie obejmuje dopuszczenia p|fiek ceramicznych do kontaktu z żywnością i produktami przemysłu rolno-
spożywczego.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniac wymagania rozpoządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz, U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegołowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnośc leczniczą.
Zastosowanie wyrobu musi byc zgodne z zaleceniami producenta oraz pzepisami dotyczącymi obiektu, w ktorym jest
on montowany.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu

/ Hy'gienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytworca / producer:

,,STAR-GRES" Sp, z o.o

26-200 Końskie

ul. Ceramiczna 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

,,STAR-GRES" Sp. z o.o
26-200 Końskie

ul. Ceramiczna 5

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity after 2020-10-14 or in the case
po 2020-10-14 ]ub w przypadku zmian w recepturze of changes in compositioh or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 pażdziernika 2015

The date of issue of the ceńificate: 14th October 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienacznego
w celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronione,
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