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HYGIENIC CERTIFICATE
--------------- ORIGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrób / Product: Rury i kształtki z polietylenu HDPE / Pipes and fittings from polyethylene HDPE

zawiera
/ containing:

polyethylene Hostalen CRP100 Black

Przeznaczony do montażu instalacji do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /
Intended for erection of installations supplying potable water

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy
przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę / Installations intended to supply potable water must
be flushed with water before use, in amount equal to volume assuring total replacement of it.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of
the products.
Wytwórca / Manufacturer:
ZINPLAST Sp. z o.o.
32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 41
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: ZINPLAST Sp. z o.o. 32-340 Wolbrom
ul. Garbarska 41
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek
stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-07-19 lub w
przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania
wyrobu.

Data wydania: 19 lipiec 2019
The date of issue of the certificate: 1 July 2019
The certificate may be corrected or canceled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2022-07-19 or in the case
of changes in composition or in technology of
production.

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate Zakład Bezpieczeństwa
Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-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

