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ATEST HIGIENICZNY B_BK_60210-0066I21
HYG!ENlc cERTlFlcATE

NATIoNAL INSTITUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL
oRYGlNAŁ

INSTITUTE oF HYGIENE

Wyrób / product: Rury i kształtki ciśnleniowe z polietytenu HDPE PE80, PE{00, PE1OORC

Zawierający
/ containing:

polietylen !łDPE PE80, PE100, PE,tOO e

Pzeznaczony do pzesyłania"pod ciśnieniem wody zimnej o..'.t_lp. do 20"C przeznaczonej do spożycia przezludzi
/ destined:

WymieEiony Wyżej produkt odpowiad.b,,Bymaganiom higienicznym przy spełnieniu naspująeych warunkÓw

/ tlp above-named product is acceptable'acctltlirĘ to hygienic criteńa with the foTlowing oonditions:

lnstalację słuąĘ do pzesyłania wody pĘ.łnaczonej do spożycia przezludzi, pzed oddaniem do uŻftku, naleŻy
pzepąrie oooą * ofiętoSÓi zapewniiji4jEj całkowitą w}midnę. : .

Atest higienicęrr} nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical
pararneters of the products.

lrłstalplast; Łask sp: z o.G, sp. le, l

ul: żenotrrekiego 66' "

Niniejszy dokument rłrydąno na wnio§ek / thls certifieate iss_ued for:

lnetalpłast - Łask sp. z o.o., sp. k. 
:93-578 Ł6dż

ut Wtóbtsws,ltiąo1912€

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejsry atest traci ważność loses its validiĘ atter2024.02.10 or in the case
po 2o24.02.10 lub w przypadku zmian w pcepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 lutego 2021

The date of issue of the certificate: 10th February 2021

Kerownik
Zakład u Bezpiecze ń stw a Zdrowotnego

śroó;wiska

z "f.WbJS,dr hab. Jolanta Silecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienieznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Hea|th and Safety N|PH-NIH

00_791 Warczawa, ul.Chocimska24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349


