..

. _,l~ • zo110,_
,('

:? .• •
>-

"'?-<)

.-.

3

C:

-.

00
o<!-

·••
•

~,t,PZM

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Paristwowy Zaktad Higieny
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DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

PRODUKT Z ATESTEM

ATICT HICillNICZNV

BK/K/0137/01/2019

HYGIENIC CERTIFICATE
ORYGINAt
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEAL TH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyr6b / product:

System gruntowego wymiennika ciepta AWADUKT THERMO z warstwa
antybakteryjna

Zawierajqcy
/ containing:

stal nierdzewna,, polipropylen z powloka zawierajaca jony srebra i inne skladniki wg dokumentacji
producenta

Przeznaczony do
/ destined:

transportu powietrza atmosferycznego poprzez system rurociaqow zakopanych w ziemi do
budynku w systemach odzysku ciepla, ch/odu i rekuperacji

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunk6w
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- Zastosowanie wyrob6w musi bye zgodne z przepisami dotyczacymi obiektu, w kt6rym sa one montowane.
- Montaz i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametr6w technicznych, walor6w uzytkowych i oceny wJasciwosci alergizujqcych wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytw6rca / producer:
REHAU AG + Co/ Niemcy
Viechtach, Schmiedstrasse 23, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
REHAU Sp. z o. o.
62-081
Przezrnierowo
Baranowo, ul. Poznariska 1 a
-C.~

Atest moze bye zmieniony lub uniewa:zniony po
przedstawieniu stosownych dowod6w przez
ktörakolwlek strone. Niniejszy atest traci waznosö
po 2024-05-23 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2024-05-23 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
Kierownik

Zak/ad, "";ffe)2.rowotne

Data wydania atestu higienicznego: 23 maja 2019
The date of issue of the certificate:

23rd May
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego I To contact regarding this hygienic certificate
Zak!ad Bezpieczeristwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NI PH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

