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ATEST HIGIENICZNY

HK/w/0949/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

ORYGINAŁ

Złączki gwintowane z żeliwa EN-GJMB-350-10 wg PN-EN 1562: 2000 (GTS35-10 wg DIN 1692) ocynkowane obustronnie metodą cynkowania
ogniowego

Zawierający
/ containing:

żeliwo EN-GJMB-350-10 wg PN-EN 1562: 2000, powłokę cynkową

Przeznaczony do
/ destined:

montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi, wody ciepłej, wody deszczowej oraz instalacji gazowych i CO

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ 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.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the
product.

Wytwórca / producer:
SAN HA Kaimer GmbH & CO. KG
45219

Essen

Im Teelbruch 80, Niemcy
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
SANHA POLSKA Sp z o.o.
59-220

Legnica

ul. Poznańska 49
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2018-10-20 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate:

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2018-10-20 or in the c a s e
of changes in composition or in technology
of production.

20 października 2015
20th October

2015

Kierownik
ZaMadkt-j-iigienj/

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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