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HYG!ENlc cERTlFlcATE
NATIoNAL tNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYGIENE

Wyrób / product Rury i kształtki ciśnieniowe z PVG-U do wody

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

uI.' Wióblóii§kió§ó' 19120

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po
pzedstawieniu stosownych dowodów pżez
któąkolwiek stronę. Niniejsry atest traci ważność
po 2O24.02.10 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 10 lutego 2021

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

(poli)chlo€k winylu, stabilizatory wapfiiutllo,rynkowe

pzmył3nia pod ciśnieniem wody zimnej Qlł€peratuae do 2O'C pzeznaczonej do spożycia
pzezludzi

Wymienriony wyżej produkt odpowia#wyrrąąniom higienicznym pży spełnieniu naStęnylao,1c|:.:1]*O*

/ tlle above-named product is acceptable aćć :ło hygienic criterią with the bllowing conditions:

lnstalację służąą do pzesyłania wody peeznaczonej do spożycia przezludzi, pzed oddaniem do uŻYtku, naleŻY

Óo"U"i"e *odą * onjętoSÓi zapewniijącejjej całkowitą wymianę,
NĆ:ijilŁ".ffi; llJiitv*v parametrów technicznych wyrobówffhe hygienic ceńificate does not aP$Y to technical

parańeters.efin-e prod ucts,

Wytwórca / producer:
|nstalplast - ł-ask ę.,z o.o-, spJi- , 

,98-f00 Łffik

ul. Żeromskłego 66

Niniejszy dokument ułydano ęa Wniosek 1this,certitięate issued for:

93-578 Łódż

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropńate motivation. The ceńificate
Ioses its validity aI!rlr2O2ł02.1O or in the case
of changes in cornposition or in technology
of production.

Kerownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrcwotnego,

środr,wiska

z 'r Qpł6o,t S ,

dr hab, Joianta S|ÓtecXa, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higieńicznego / To contact rąarding this hY9ienic 
""liry".t"

Zakład Bezpieczenstwa'zoiowoin"ÓÓŚroóri.ia N'izp-pznj Depańment of E-nvironmental Health and SafetY N|PH'N|H

00-791 Warsiawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mai| : sekretariat-bk@pzh. gov. pl te l. + 48 22 54-21 -354, +48 22 54-21 -349


