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PRODUKT Z ATE TEM

NARODOWY INSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO - Państwowy Zaktad Higieny
NAT|ONAL |NST|TUTE OF PUBL|C HEALTH - Nationat lnstitute of Hygiene
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ATEST HlGlENIGZNY B_BK_602l1-0g2gl2l
HYGlENlc cERTlFlcATE

NATIoNAL INSTITUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL
oRYGINAŁ

INSTITUTE oF HYGIENE

Wyrob / product: Elementy odwodnienia liniowego "AS"

Zawierający
lcontaining:

Przeznaczony do
/ destined:

stal , żeliwo, beton, czerwień zelazową

odwadniania powierzchni przeznaczonych dla
jezdne, garaże, parking i

pieszych/drogi, place, ciągi pieszo-

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after2026.a6.21 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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Wymieniony Ężej.,produkt odpowiarla,lvy,maganiom higienicznym pży spełnieniu naśĘujących warunków

l thąabove-named product is accóptable accordi|g to hygienic criteria with the followłn9 conditions:
Zastosowanie 1vyrobu musi być zgodne zzalggeniami piodućónta oraz pzepisami dotyczącymi=obiektui w którym ma

]]on być używarry,
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Atest higi 4iczny ńió o.gt. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwpśĆi alergi4iljących wyrobu
]i:

/ Hygieni;ęeńificate does not apply to technica| parameters, utiliĘ value and allergeniipiopeńies of the product
ł, '], li

Wytwórca / prodUcer: ,,,.|F,o, l.if;i.. ..,- i ,-, ,.:..ji]: ,.i;ii ,ż|l.y, ,,, "'
, ', :AS" Przedsi$jiorstw ,Pro@,kcyjnałłandlŃe Andfuj Sobiesiix ,|"''
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Niniejszy oor<uffi-ffiffiffia wnio$Rl tnis ceriltic5tb iś uóo tor:
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Atest może OiĆ Żmleńióny lub'uńióiliŹnióny pó :

przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2026.06.21 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego. 21 czerwca 2021

The date of issue of the certificate: 21th June 2021

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Health and Safety NlPH-NlH

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, +48 22 54-21-349
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