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

RE.GUARD, automatyczny rnodul odclnaiacy doplyw wody

Zawierajacy

rnosiadz CW724R, CW617N; stal nierdzewna 1.4301, EPDM, POM, cerarnike

/ containing:
Przeznaczony do
/ destined:

montazu w instalacjach wodnych, w tym wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunk6w
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Atest higieniczny nie dotyczy parametr6w technicznych wyrob6w I Hygienic certificate does not apply to technical
parameters of the products

Wytw6rca / producer:
REHAU AG + Co zaklad produkcyjny: Austria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
REHAU Sp. z o.o.
62-081
Przezrnierowo
Baranowo, ul. Poznariska 1A
Atest rnoze bye zrnjenlony lub uniewazniony po
przedstawieniu stosownych dowod6w przez
ktörakolwtek strone. Niniejszy atest traci waznosö
po 2022.09.09 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 9 wrzesnia 2019
The date of issue of the certificate:

9th September 2019

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2022.09.09 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
Kierownik
Zakladu Bezpieczensiwe Zdrow[t
onego
$rodowiska
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dr hab. Jolanta Solecka,\prof. NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate ·
Zak/ad Bezpieczenstwa 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

