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HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ORYGINAŁ

Rury z polipropylenu PP-R, rury wielowarstwowe stabilizowane z
polipropylenu, kształtki, złączki, łączniki, zawory kulowe, podejścia pod
grzejniki, rozdzielacze, układy pompowe marki Sigma-Li - synonimy
Altec h, Red

Zawierający
/ containing:

polipropylen PP-R; mosiądz CW 617N

Przeznaczony do
/ destined:

montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
ciepłej i zimnej wody oraz w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania płaszczyznowego

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.
Ocena nie obejmuje podatności wyrobu na tworzenie się biofilmu.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the
product.

Wytwórca / producer:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SIGMA-LI
Spółka Jawna Wiejacha
43-440 Goleszów, ul. Spódzielcza 15 c
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SIGMA-LI
Spółka Jawna Wiejacha
43-440 Goleszów, ul. Spódzielcza 15 c
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-05-27 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 2020-05-27 or in the c a s e
of changes in composition or in technology
of production.

Kierownik

27 maja 2015
27th May

2015

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

www.pzh.gov.pl
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