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Państwowy Zaktad Higieny
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Zaktad Higieny Środowiska

ATEST H!G!ENlczNY

HK/B/0438/0l/20l6

oRYGlNAŁ
HYGlENlc CERT!FlcATE
NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLIC HEALTH _ NATIoNAL lNSTITUTE oF HYGlENE

Wyrób /

product: Elementy odwodnienia liniowego "AS"

Zawierający
/

beton, czerwień żelazową, stal, zeliwo

containing:

Pzeznaczony do
/

destined:

stosowania jako odwodnienie powierzchni przeznacz.onych dla pojazdów i pieszychidrogi, place
manewrowe, ciągi pieszo-jezdne, garaże, parkingi/

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

bezzaslrzeżeń

Ate§t'higidnJćzny nie doĘczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hfgielielceńltlcate does not apply to technical parameters and utiliĘ vatue of the produdt
Wytwórca / producer:
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Niniejszy dokutnentWdanońawńiosek

/ this ceńificąte issued for:
,lAS"lPtĘd,d§iębjoiś§łó Produkcyjno Handlotłlę,,Andrzej Sóbiesiak

05.500'

P,iasćczno

ul, Urbańistów
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Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2021-06-10 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwazania wyrobu,

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validiĘ after 2021-06-10 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 czerwca2016

The date of issue of the certificate:

'1Oth

June

2016

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska NlZP-PzH / Depańment of Envirońental Hygiene NlPH-NlH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov pl tel +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349,lax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www. pzh. gov.

p 1, e-

mail : dy r el<tor @pzh. gov. pl

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 l042 0000 83020200 8027 (SWIFT CoDE):
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