
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO 
- Państwowy Zakład Higieny 

Zakład Higieny Środowiska 
ATEST HIGIENICZNY HK/W/1015/01/2016 

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 

Wyrób / product: Zasuwy kołnierzowe żeliwne z gładkim przelotem DN 40-DN 500 mm do 1,6 Mpa 

Zawierający żeliwo sferoidalne, klin żeliwny trwale pokryty gumą NBR/EPDM, farbę proszkową epoksydową 
/ containing: EUROKOTE 711.92, uszczelnienie NBR/EPDM 

Przeznaczony do 
/ destined: 

montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 
do celów przemysłowych 

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

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of 
the product. 

Wytwórca / producer: 
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o. 
34-350 Węgierska Górka 
ul. Kolejowa 6 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
METALPOL WĘGIERSKA GÓRKA Sp. z o.o. 
34-350 Węgierska Górka 
ul. Kolejowa 6 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The certificate may be corrected or cancellod 
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The certificate 
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity after 2021-11-17 or in the case 
po 2021-11-17 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology 
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production. 

Data wydania atestu higienicznego: 17 listopada 2016 i^'erownjf< , _ 
Zakładu Higieny Środowiska \Y 1 

The date of issue of the certificate: 17thNovember 2016 . /\ • c X / 
dr Bożena Krogulska 

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate 
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH 

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl te l .+48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287 

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, teł.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84, 
www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor(<xpzh.gov.pl 

Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW 
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