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product: Kanał tekstylny powletrzny pzepuszczalny
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Przeznaczony do

stosowania w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych

w budynkach użytecznościpublicznej,

w tym obiektach służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych, orazw zakładach pzemysłowych,
w tym przetwórstwa spoźywczego
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/ destined:
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poliester i inne składanki wg dokumentacji producenta

/ containing:
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Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkcw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
- Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z
aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Zastosowanie wyrobu w obiektach służby zdrowia zwyłączeniem pomieszczeń o podwyzszonych wymaganiach
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- Montaż ieksploatacja zgodnie zzaleceniami producenta

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości
alergizujących wyrobu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies of the product
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i';vtwórca / producer:
ATOL Grzegorz Klepczyński

84-230

Rumia

ul. Derdowskiego 7

w

w

w

.a

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
ATOL Gzegorz Klepczyński

84-230

Rumia

ul. Derdowskiego 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traci ważność
po 2023-06-07 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validiĘ after 2023-06-07 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca2018

The date of issue of the

certificate:

7th

June
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Bożenf Krogulska

Kontakt w sprawie niniejsząo atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Health and Safety NlPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.9ov.pl tel. +48 22

u-21-354,

+48 22

u-21-349, fax: +48 22 u-21-287

