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NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNSTITUTE oF HYGlENE
Wyrób /

product: System przewodów rurowych z PVC-U

Zawierający
/

polichlorek winylu, stabilizator wapniowo - cynkowy

containing:

Przeznaczony do
/

pzesyłania wody, w tym wody przeznaczonĄ do spożycia przezludzi oraz stosowania w
systemach odwodnienia ciśnieniowego

destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
lnstalację słuzącą do przesyłania wody przeznac,zonĄ do spozycia przezludzi, przed oddaniem do uzytku należy
przepłukać wodą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobu / Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value of the product.

Wytwórca / producer:
Kaczmarek Malewo spółka jawna
Gostyń
63-800
Malewo

1

Niniejszy dokument wydano na wniosek

/

this ceńificate issued for:

Kaczmarek Malewo spółka jawna
Gostyń
Malewo 1

63-800

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2024.03.11 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 11 marca2021

The date of issue of the certificate: 11th March

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validiĘ alter2024,03,11 or in the case
of changes in composition or in technotogy
of production.
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dr hab. Jolanta Solecka, prof.

NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpiee.zeństwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Depańment of Envirorlmental Health and Safety NlPH-NlH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 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
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