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Wyrób / product: System rur i złączek z PP_R Vissen PP

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

PP-R, aluminium, włókno szklane, mosiądz CW6l7N

montaŻu, instalacji słuźących do przes}łania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, cieplej
wody użytkowej i instalacji grzewczycń

WYmieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptabtb according to hygienic criteria with the followin'9'cónditions:

lnstalację służącą do przesyłania wody przeżnaczonejdo spożycia FE§z ludzi prz"J ooa"niem do uzytkowania
l?lely przepłukać wola w objętości zapewniającejjej całkowitĘ wymianę.
Atest higienicznY nie doiyczy parametrów technicznych wyroOufin-e hygibnic ceńificate does not apply to technical
parameters of the product.

Wytworca / producer:
PRANDELL| Polska Sp z o.o.

80-298 Gdańsk

, ul. Budowlanych 40

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
PRANDELL| Polska Sp z o.o.
80-298 Gdańsk
ul, Budowlanych 40

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelted
przedstawieniu stośownych dowodów pn:ez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses iiś validiĘ aller2}24.09.28 or in the case
po 2024,09,28 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technoIogy
albo w technologii wytwarzania r4lyrobu. of production.

kierownik
Data wydania atestu higienicznego: 28 wześnia2021
The date of issue of the ceńificate: 28th September 2021

ffi
Za kładu Bezpieczeństwa Zdrcwotnegg

środowiska | ,/
. ",6r.|Ooc,\ęśrŁ

dr hab. Jolanta So/eckJ, prof, N|ZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska N|ZP PZH - Pla 7 Department of Envirońental-ńeafth and Safety NlpH NlH _ NRl

00-791 Warszawa, ul,Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +4g 22 54-21-349


