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PRoDUfi Z ATESTEI\4

NARODOWY lNSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO - Państwowy Zaktad Higieny

NAT|ONAL INSTITUTE OF PUBL|C HEALTH - National lnstitute of Hygiene

zAKŁAD g rzp l rczrŃ sTwA zDRowoTN rco śRooowlsKA
DEPARTMENT OF ENV|RONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGlENIGUNY Bl<lwio840l0ll2019
HYGlENlc cERTlFlCATE

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLIG HEALTH - NATIoNAL
oRYGlNAŁ

lNSTITUTE oF HYGlENE

Wyrob / product: Elastyczne przewody przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej

Zawierąący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

EPDM, mosiądz, stal nierdzewną

stosowania w systemach wodociągowych, w tym wody przeznaczonej do spożycia pzez ludzi i

na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków

/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic ceńificate does not apply to technical
parameters of the products

Wytwórca / producer:
AKCES sp, z o.o.

89-100 Nakło nad Notecią

ul. MĘńska 12

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

AKCES sp. z o.o.
89-100 Nakło nad Notecią

ul. Młyńska 12

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traca ważność loses its validity atter 2022.08,23 or in the case
po 2022,08.23 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 23 sierpnia2019

The date of issue of the ceńificate: 23rd August 2019

kierownik
Zakład u Bezpie cze ń stw a Zd row otnp fi

środowiska , ,'./i--_ tr/] r- )' 'C.f _l', '>._i,,-'9-
l

dr hab, Jolanta Soleaka, prof. N\ZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska NlZP-PZH / Depańment of Environmental Health and Safety NlPH-NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21,349


