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NARODOWY |NSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO * Państwowy Zaktad Higieny
NAT|ONAL |NST|TUTE OF PUBLIC HEALTH - National lnstitute of Hygiene

ZAKŁAD BEZP l ECZ EŃ STWA ZDROWOTN ECO ŚRODOWIS KA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND §AFETY

HYGlENlc cERT!FlcATE oRYGlNAŁ

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL INSTITUTE oF HYGIENE

Wyrób / product: System czyszczenia sieci i przyłączy wodociągowych pruepływowym medium
czyszczącym sporządzonym z wody chlorowanej, powietrza i soli kamiennej
spożywczej 5S

Zawierający
/ containing:

roztwór wodny podchlorynu sodu, sól kamienną spożywczą 53

Przeznaczony do
/ destined:

hyd ro p ne u matycz ne g o u s uwa n ia zanie czy szcze ń wewn ątz przyłączy i ru r wo doci ąg owych
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Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób pżeznaczony do profesjonalnego stosowania z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym
ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych pzed kontaktem z wyrobem ijego parami.
Po zakończonej proceduze czyszczenia instalację służącą do przesyłania wody pżeznaczonej do spożyciaprzez
ludzi należy starannie przepłukac wodą do całkowitego usunięcia resztek medium czyszczącego, Na opakowaniu
nalezy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającązalecenia dotyczące środków ostrożności wg kańy
charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywac w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value.

Wytwórca / producer:
Zakład Płukania i Dezynfekcji Urządzen Wodociągowych AQUACLEAR

Dariusz Brzeziński

67-100 Nowa Sól, ul. KrólowejJadwigi24

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Zakład Usług Wodociągowych AQUACLEAN
oskar Brzeziński

67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 5C/43

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2024.05.10 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
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Data wydania atestu higienicznego,. 10 maja2021

The date of issue of the certificate: 1Oth May

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validiĘ after2024,05.10 or in the case
of changes in composition or in technology
of production,
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego l To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Health and Safety NlPH_NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska24 l 0Q-791 Warsaw, Chocimska 24,Poland
e-mail: sekretariatbk@pzh,gov.pl tel. +48 22 u-21-354, +48 22 54-21-349
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