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WYrÓb / Product: Granit Safe T, Primo Safe T, iQ Grant Acoustic, iQ Optimo Acoustic, Primo
Acoustic, Contract Plus

ZawierĄący
/ containing:

poli(chlorek winylu), plastyfikator, wypełniacze, banłniki, poliuretan i inne składniki wg
dokumentacji producenta

Pzeznaczony do stosowania jako wykładziny do budynków uzyteczności publ.,przeznaczonych na stały pobyt
/ destined: ludzi,słuzby zdrowia (z wyłączeniem pomieszczeń o podwyzszonych wymaganiach hig.,sal

operacyjnych, OlOM),biur, zakł. przemysł.,usługowych,branży farm, ioświatowych

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

Na opakowaniu wyrobu należy umieścic etykietę w języku polskim, zawierającązalecenia dotyczące środków
ostrożności wg kańy charakterystyki wyrobu.Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie nalezy wietrzyć do zaniku
zapachu i po tym czasie nadaje się do uzytkowania.Atest nie obejmuje oceny parametrów techn. W przypadku
stosowania w obiektach słuzby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania RMZ z 26,06.12 w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczeniai urządzenia podmiotu wykonującego działalność
leczniczą"Wyrób powinien byó oznakowany zgodnie z wymaganiami Rozpoządzenia PE i Rady nr 1OO712011 z
27.09-11r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego
wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektyły Rady 73I44EWG,96/73WE ,20081121/WE,

Wytwórca / producer:

TARKETT AB
S-3728,| Ronneby

Ekenasvagen 1, Szwecja

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
TARKETT POLSKA Sp. z o.o.
62-332 Orzechowo

ul, Miłosławska 134

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2O19-06-12
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2019-06-12
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 12 czervvca 2014 Kierownik)ata wydania atestu higienicznego: 12 czeryvca 2014 Kierownik

The date of issue of the ceńificate: 12th June 2014 Zakładu uigPn/ Środowiska
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