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product: Przepływowy Q:$(ZaW?CZwody PERFECT 3'5,4.0,4.5,

/ containing:

/ destined:

Mlx

PA 6, poliwęglan, stal nierdzewną, mosiądz' drut oporowy nikrothal N80 i inne materiały v"edług
deklaracji producenta

Zawierający

Przeznaczony

5. 0' 5.5

do

podgrzewania wody

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganjom higienicznyr! prŻy]spełn1e1iu następującychyvarunkÓw
/ the above-named product is abceptable ąccording td hygienic criteria with' the following conditions:
Do uządzeni

a

naleŻy dołączyĆ informację o zasadach jegg mo-ntażu i.eksploatacji

Atest hĘieniczny nie'o tyizy'parametiow technicznych i'walor w użytkowych wyrob W Hygienic certificate does'not

applyto1echnlcilparameteis:andutiliĘvalue1.

Wytworca / producer:

WIJA.S Tomasz i Paweł Wijas spÓłka jawna
26-A26

Morawica Bilcza

ul. Szafirclwa 35

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
W|JAS Tomasz i Paweł Wijas społka jawna

26-A26

u!.

Morawica Bilcza

Szafirowa 35
The c-ertificale may be corrected or cancellęd
after appropriatc' motlvation. The certificate
Ioses its validity after 2023.A3.09 or in the sase
of changes in composition or in technology

Atest może być zmieniqny lub unieważniony po
prŻedstawieniu stosownych dowodow przez
ktorąkolwiek stronę. Niniejśzy atest traci ważnośc
po 2023.03.09 tub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwaruania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 9 marca 2C20
The date of issue of the certiflcate: gth March

'

of production.

Kierownik

Zakład u Bezp iecze

n stwa Zd

rawotnego

Środowiska

2A2A

z.r,

\.

14
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dr hab. Jolanta So/edka, prof . NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contacl re_garding this hYgienic certificale
NlPH-NlH
ZakładBezpiecze stwa'Zdrowotnąo Śiodowiska t'tlzp_pznr Department of Environmental Health and Safety
oo-791 Warsżawa' ul.Chocimska'24 t 00-791Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh'gov'pl tćl' +48 22 54-21 -354, +48 22 54'21 -349

