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I{ARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAÚSTWOWY ZAKJT,AD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
. NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAI<T.AD H IG I E NY S NOOOWIS KA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw o Phone (22) 5421354i Q2) 5421349 o Fax (22) 5421287 o e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

Zawierajqcy
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined.

polietylen sieciowany Taborex IA 1117HD, aluminium

montazu w systemach wodociqgowych do przesylania wody przeznaczonej do spo2ycia przez
ludzi, cieplej wody, wody na potrzeby gospodarcze orazw systemach centialnego ogrzewania
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Wytwórca / producer:

APE Raccorderie S.r.l.

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

ViaGozzano 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

Via Gozzano 8, Wochy

Atest mo2e byó zmieniony lub uniewa2niony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którqkolwiek strong. Niniejszy atest traci wa2noéó po 2019-04-30 l

lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Thg certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceÉificate loses its validity after 2019-04-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 kwietnia 2014

The date of issue of the certificate: 30th April 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digìtalizacja Atestu Higienicznegò
w celach marketingowych bezzgody NlZp-pZH jest zabronione.
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HYGIENIC CERTIFICATE

Wyrób / product: Rury wietowarstwowe typu pEXAI/pEX

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

lnstalacjg sluzqca do przesylania wody przeznaczonej. do spozycia przez ludzi, przed oddaniem do uzytku , nale2y
przeplukaó wodq w objgtoéci zapewniajqcej jej calkowitq wymiang.

ORYGINAI.

Kierownik

www.pzh.gov.pl


