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Wyrób / product:

Zawierający
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

Armatura sanitarna mosiężna - elementy złączne do instatacjiwodnej icentralnego
ogrzewania w weĘi:
-mosiężne bez powłoki galwanicznej
-mosiężne z powłoką galwaniczną chromoniklową
-moslężne maIowane proszkowo

mosiądz CW6l7N, powłokę chromoniklową, farbę proszkową

montazu w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej, c,o.
i wody przemysłowej

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i dłuzszej przenłie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia zdnia26 marca2019 r. (Dz. U. 2019 r., poz. 595 )w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny
odPowiadaĆ pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działainośc
leczniczą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic ceńificate does not apply to technical
parameters of the products

Wytworca / producer:

. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ''|NSTAL-ART.'' Spółka Jawną
43-354 Czaniec
ul. Wodna 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Przedsiębiorstwo Prod u kcyjno Hand lowe " l N STAL-ART." Spółka Jawna

. 43-354 Czaniec
ul. Wodna 8

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 traci ważność loses its validity atter 2022.11.18 or in the case
po 2022,11 .18 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
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dr hab. Jolanta So/eckP. prof . NIZP-PZH

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

00-791 Warszawa, ul,Chocimska24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh,gov.pl tel, +46 22 5+,21-354, +48 22 54-21-349
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Data wydania atestu higienicznego: 18 listopada2019

The date of issue of the certificate: 18th November 2019
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