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ATtffiT H lffi IEN l6tNY,rrrvwo aiuottzotą
HYGlENlc cERTlFlcATE oRYGINAŁ

Wyrob / product: Przepływowy ogizewaczwody - typ: PERFECT 350,400,450,500,450P'
sooP, isoo, łooo, ł5oo, 5oo0, 5500,7000, 8000, 9000

oRYGlNAŁ

Zawierający
/ containing:

PA 6, poliwęglan, stal nierdzewną' mosiądz, drut oporowy nikrothal 80, uszczelnienie NBR i z

gumy NR-L, inne materiały wg deklaracji producenta

Przeznaczony do podgrzewania wody

/ destined:

Wymieniony wyŻej produkt odpowiada wymaganiom hi9ienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw

/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do urządze należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o zasadach jego montażu i eksploatacji'

Atest nie dotyczy parametr w technicznych produktu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of

the product.

Wytworca / producer:

,,WIJAS'' s.j. Tomasz i PaWeł Wijas

' 25-252 Kielce

ul. Cedro-Mazur 5

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

,,WlJAs" s.j. Tomasz i Paweł Wijas
25-252 Kielce

ul. Cedro-Mazur 5

Atest może być zmieniony lub unieważnlony po T|. certificate lay b.: corrected or cancelled

przedstawienju stosownych dowod w przez after appropriate motivation' The certificate

kt rąkolwiek 
"*onę-.-ŃinLi;'y "6"i li wazność loses ltś ujllaity after 2019-11 -14 or in the case

po z rs-rr-rł lubl przypaaiu zmian w recepturze of changes in composition or in technology

albo w technologii wytwarzania wyrobu' of production'

Data wydania atestu higienicznego. 14listopada 2014

The date of issue of the certificate'. 14th November 2014

Reprodukowanie 
s:i.J;],?"1ffi:r;il'il:';:xl'il'1?:'9lY llxli?:';,#ŁTu 

Higienicznego

Zakła
Kierownik

Higieny Ś
p.
t..

/.,',f'
| .c:/

ena rog

www.p zh.gov.pl

wiska

pro'i. T. Podsiadły


