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PRODUKT Z ATESTEM

NARODOWY |NSTYTUT ZDROWIA PUBL|CZNEGO - Państwowy Zaktad Higieny
NAT|ONAL |NST|TUTE OF PUBL|C HEALTH - National lnstitute of Hygiene

ZAKŁAD BEZP|ECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOW|SKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

*TNśT Hi6lENl6ĘNY
HYGlENlc cERTIFIGATE

NATIoNAL INSTITUTE oF PUBLlc HEALTH _ NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYGIENE

Wyrob / product: System instalacyjny COPRAX

ZawierĄący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

rury z polipropylenu PP-R, rury z polipropylenu z włóknem szklanym PP-R/PP-R+GF/PP-R,
złączki z PP-R orazzłączki z PP-R z vńopką z mosiądzu zgrzewane

montazu w instalacjach do przesyłania wody przeznaczonĄ do spożycia pzezludzi, ciepłej wody
oraz wody grzewczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

lnstalację służącą do pzesyłania wody przeznaczonej do spożycia przezludzi, przed oddaniem do użytku, należy
pzepłukać wodą w objętości zapewniającejjej całkowitą wymianę,
Prace montażowe rur z warstwą włókna szklanego należy prowadzić w sposób uniemożliwiający przeniknięcie
włókien szklanych do wody i powietrza.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / Hygienic ceńificate does not apply to technical
parameters of the products

Wytworca / producer:
PRANDELLl SPA

Via Rango 58

25065 Lumezzane BS, Włochy

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 cancelled
przedstawieniu stosownych dowodóV przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traca ważność loses its validity after 2022.10.11 or in the case
po 2022.10,11 lub w przypadku zmian w receptuJze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 października 2019

The date of issue of the certificate: 11th October 2019
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Kontakt W sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH i Department of Envirorlmental Health and Safety NlPH-NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-m ail: sek-zhk@pzh.gov. pl tel. +48 22 54-21 -354, + 48 22 54-21 -349
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