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*TÉffiT HiÉlÉNltrÈftlY nwwntts/lu2lts
HYGIENIC CERTIFICATE

wyrób / product: zlqczki moslg2ne serii: 400; 700; Ap; 780L; 780p; adaptery serii 9g5 M:
781; nyple serii 980 :,

Zawieralqcy
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

mosiqdz CW617N, CW 612N

montazu w instalacjach do przesytania wody przeznaczonej do spo2ycia przezludzi, cieptej wody
i w instalacjach centralnego ogrzewania

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastgpujqcych warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the
product.
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Wytwórca / producer:

I APE Raccorderie S.r.l.

25068 Ponte Zanano, Sarezzo (BS) C.P. 54

Via Gozzano 8, Wochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
APE Raccorderie s.r.l.
25-068 Ponte Zanano, Sarezzo (BS) C.P. 54

Yia GozzanoS, Wochy .

Atest mo2e byé zmieniony lub uniewa2niony po The certificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The certificate
którqkolwiek strong. Niniejé2y àtest iraci wa2noéé toses its validity after 20,1g-09-11 or in the case
po 2018-09-1 1 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. , of production.

Data wydania atestu higienicznego: '11 wrzeénia 2015

The date of issue of the certificate: 'l1th. September 2015

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