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Dotyczy: Ocena higieniczna profili GEALAN
Szanowni Państwo!

Zgodnie z wymaganiem normy PN-EN
PN
14351-1+A1:2010
1+A1:2010 pkt. 4.6 Substancje niebezpieczne, zostały
wykonane w ITB w Zakładzie Ochrony Środowiska
rodowiska badania naszych Profil na moŜliwość
mo
wydzielania
niebezpiecznych substancji, których stęŜenie
st
w powietrzu lub zawartość w wyrobie została ograniczona lub
zabroniona w Zarządzeniu
dzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stęŜeń i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez te materiały budowlane, urz
urządzenia i
elementy wyposaŜenia
enia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, Monitor Polski z 1996 r. Nr 19, poz.
231 z późniejszymi zmianami.
W wyniku badań,, patrz p.7 opracowania Profile GEALAN mogą
mog być stosowane w pomieszczeniach kategorii A i
B przeznaczonych
naczonych na pobyt ludzi według powyŜszego
powy
zarządzenia. Są to:
• pomieszczenia kategorii A – pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt
chorych w budynkach słuŜby
by zdrowia, oraz przeznaczone na stały pobyt dzieci i młodzieŜy
młodzie w budynkach
oświaty, a takŜe
e pomieszczenia przeznaczone do przechowywania produktów Ŝywnościowych.
• pomieszczenia kategorii B – pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi w budynkach uŜyteczności
u
publicznej inne niŜ zaliczane do pomieszczeń
pomieszcze kategorii A oraz pomieszcz
pomieszczenia pomocnicze w
mieszkaniach.
rodowiska ITB w WarszawieWarszawie NS-545/C/2008/2 jest
Według opinii ITB ocena higieniczna Zakładu Ochrony Środowiska
wystarczającym dokumentem zgodnie z obowiązującą
obowi
normą PN-EN 14351-1+A1:2010
1+A1:2010 oraz Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury
tury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych.
Załączniki:
1.Ocena higieniczna ITB – NS-545/C/2008/2
545/C/2008/2
2.Pismo ITB - NF-05088R:02/HP/13
05088R:02/HP/13
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