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ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0247/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

ORYGINAŁ

Kształtki segmentowe wykonane z rur polietylenowych: trójniki, kolana,
tuleje, zaślepki, redukcje, studnie)

Zawierający
/ containing:

polietylen: Borsafe: ME 3444, HE 3494-LS-H; Hostalen CRP 100; Vestolen A: Rely 59 10000,
6060R, 65307; Eltex Tub 121 N300.124 N2025; Rigidex PC 002 50 R 968; HDPE 6006 P

Przeznaczony do
/ destined:

montażu rurociągów z polietylenu w systemach wodociągowych, w tym do przesyłania wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w systemach odwodnieniowych i kanalizacyjnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy
przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the
product.

Wytwórca / producer:
„Todomis" sp. z o.o.
31-587

Kraków

ul. Ciepłownicza 21
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
„Todomis" sp. z o.o.
31-587
Kraków
ul. Ciepłownicza 21
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-05-05 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate:

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2020-05-05 or in the c a s e
of changes in composition or in technology
of production.

5 maja 2015
5th May

2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl
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