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BK/B/0242/01/2019
ORIGINÁL

Výrobek / product:

Sendvičové panely – ARPANEL S PUR/PIR, ARPANEL
SU PUR/PIR, ARPANEL CH PUR/PIR, ARPANEL D PUR/PIR

Obsahující / containing:

lakovaný ocelový plech, polyoly, ohnivzdorná látka, katalyzátor,
organické aminosloučeniny a další složky dle dokumentace
výrobce

Určen k / destined:

lze využít na interiérové i exteriérové stěny, jako střešní krytina
průmyslových objektů, objektů poskytující služby, objektů
v potravinovém průmyslu, v oblasti chlazení, bydlení a veřejně
prospěšných staveb, včetně 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:
Balení musí být opatřeno etiketou v polském jazyce, na které budou uvedena doporučení tykající
se bezpečnosti, v souladu s bezpečnostním listem výrobku dle platných právních předpisů. Při
použití ve zdravotnických zařízeních musí výrobek splňovat požadavky dle nařízení ministra
zdravotnictví ze dne 26. března 2019 (Dz. U. 2019 r., poz 595) týkající se zvláštních požadavků
na místností a zařízení subjektů vykonávajících lékařskou činnost. Po použití výrobku je
nezbytné místnost intenzivně vyvětrat, dokud nezmizí zápach, a to před tím, než bude místnost
předána k užívání.

Certifikát se nevztahuje na přímý kontakt s potravinami a dále s farmakologickými výrobky a
zemědělskými a potravinářskými výrobky.
Hygienický certifikát se nevztahuje na technické parametry a užitné vlastnosti výrobku
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic
properities of the product
Výrobce / producer:
Adamietz Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie
Ul. Braci Prankel 1
Tento dokument byl vydán na žádost / this certificate issued for:
Adamietz Sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie
Ul. Braci Prankel 1
Certifikát může být změněn nebo zrušen po předložení příslušných důkazů kteroukoli stranou.
Platnost tohoto certifikátu vyprší po 26. 8. 2024 nebo v případě změn ve složení či technologii
výroby daného výrobku.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses
its validity after 2024-08-26 or in the case of changes in composition or in technology of
production.

Ředitelka oddělení hygieny životního prostředí
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Datum vydání hygienického certifikátu: 26. srpna 2019
The date of issue of the certificate: 26th August 2019

Pro vydání hygienického certifikátu kontaktujte / To contact regarding this hygienic certificate
Oddělení hygieny životního prostředí NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, Polsko
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel.+48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

