
/ Certyfikacja

CERTYFIKACJA URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Co oznacza oznakowanie CE?
Oznakowanie CE jest europejskim, obowiązkowym 
znakiem dla wszystkich produktów objętych jedną lub 
kilkoma dyrektywami europejskimi. To oznacza,  
że produkty spełniają, podstawowe wymagania  
w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego 
i ochrony konsumentów. Znak CE przyznaje prawo  
do swobodnego przepływu towarów na terytorium 
Unii Europejskiej.
Producent produktu sam umieszcza na nim znak CE, 
ale musi uprzednio przeprowadzić lub zlecić kontrolę 
i testy, które pozwolą zapewnić zgodność produktu 
z podstawowymi wymaganiami opisanymi 
w odpowiednich dyrektywach.

Na jakich produktach możemy 
znaleźć znak CE?

Norma europejska Rodzina produktów

PN-EN 14688 Umywalki

PN-EN 14296 Umywalki zbiorowe

PN-EN 997
Miski ustępowe 

i zestawy WC 
z integralnym 

zamknięciem wodnym

PN-EN 13407 Pisuary ścienne

PN-EN 14527 Brodziki natryskowe

Jak rozpoznać produkt CE?
Jeśli oznakowanie CE nie może być umieszczone  
na samym wyrobie, znak CE musi być umieszczony  
na opakowaniu lub załączonych dokumentach.
Producent musi sporządzić deklarację zgodności 
WE (deklarację właściwości użytkowych). Jest to 
dokument, w którym producent poświadcza,  
że wyrób jest zgodny z „wymaganiami zasadniczymi 
dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa” 
przepisów jego dotyczących i w związku z tym 
producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność.
Wszystkie deklaracje zgodności WE (deklaracje 
właściwości użytkowych) są dostępne na stronie 
internetowej www.delabie.pl.

Co wnosi oznakowanie CE urządzeń 
sanitarnych?
Oznakowanie CE gwarantuje właściwości użytkowe 
i bezpieczeństwo urządzeń sanitarnych w ramach 
normalnego użytkowania, zwłaszcza w kwestiach 
higieny, wydajności i solidności.
Głównie testowane elementy w urządzeniach 
sanitarnych to:
- wytrzymałość na obciążenia (150 kg dla umywalek,
 400 kg dla WC, 100 kg dla pisuarów);
- odprowadzenie wody, brak stagnacji
 (umywalki, brodziki natryskowe);
- odporność na zmiany temperatury wody;
- odporność na produkty chemiczne i środki
 czyszczące (kwas octowy, wodorotlenek sodu,
 etanol, podchloryn sodu, błękit metylenowy, chlorek
 sodowy);
- odporność na zarysowania i na ścieranie;
- łatwość czyszczenia;
- optymalne opłukanie ścianek misek (ustępowych,
   pisuarowych);
- skuteczne usuwanie pozostałości z miski ustępowej 
 (test z papierem toaletowym i plastikowymi kulkami);
- brak projekcji i rozprysków poza miskę
 (ustępową, pisuarową).


