NÁRODNÍ INSTITUT VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
[NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO]
- Národní hygienický ústav [Państwowy Zakład Higieny]
Oddělení hygieny životního prostředí [Zakład Higieny Środowiska]

HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT
HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1067/01/2017
ORIGINÁL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Výrobek / product:

Oplechování, elevační kazety, stěnové panely, střešní panely PD, taškové tabule
SPEKTRUM, PANORAMA, HORYZONT; trapézové plechy: BTU, BTD, BTS, BTR,
BTO, BPO označené: 2,10,18,20,35,45,50,55,60,85,93,135,153,160

Obsahující/
containing:

ocelové plechy, kovové povlaky: zinek, aluzin, zinečnatý hořčík, organické povlaky: polyester,
polyuretan, polyvinylchlorid, polyvinylidenfluorid a další komponenty podle dokumentace výrobce

Určen k / destined:

použití jako vnější a vnitřní kryty konstrukcí:
průmyslových, výrobních, potravinářských, sportovních, kancelářských, komerčních, výstavních,
sociálních, servisních, administrativních, veřejných a zdravotnických zařízení

Výše uvedený výrobek splňuje hygienické požadavky za následujících podmínek/ the above-named product is acceptable
according to hygienic criteria with the following conditions:
Při použití ve zdravotnických zařízeních musí zařízení splňovat požadavky nařízení ministra zdravotnictví ze dne 26.
června 2012 (Úř. V.2012, pol.739 ze dne 29. června 2012) o podrobných požadavcích, které musí profesionálně a
hygienicky splňovat prostory a zařízení subjektu provádějícího lékařskou činnost.
Certifikát se nevztahuje na přímý kontakt s potravinami. Po použití by měly být místnosti intensivně větrány, dokud zápach
nezmizí před předáním k užívání.

Hygienický certifikát se nevztahuje na technické parametry, užitné vlastnosti a hodnocení alergenních vlastností výrobku /
Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Výrobce / producer:
BALEX METAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo
ul. Wejherowska 12 C

Tento dokument byl vydán na žádost / this certificate issued for:
BALEX METAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo
ul. Wejherowska 12 C
Certifikát může být změněn nebo zrušen po předložení
příslušných důkazů kteroukoli stranou. Platnost tohoto
certifikátu končí po 30.11.2022 nebo v případě změn ve
složení nebo technologii výrobku.

The certificate may be corrected or cancelled after
appropriate motivation. The certificate loses its
validity after 30.11.2022 or in the case of changes in
composition or in technology of production.

Datum vydání hygienického certifikátu: čtvrtek 30. listopadu 2017
The date of issue of the certificate: 30th November 2017

Vedoucí Oddělení hygieny životního
prostředí [Kierownik Zakładu Higieny
Środowiska]
dr Bożenra Krogulska

Kontakt ohledně tohoto hygienického certifikátu / To contact regarding this hygienic certificate
Oddělení hygieny životního prostředí NIVZ-NHÚ [Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH] / Department of Environmental Hygiene
NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel.+48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

