NARODOWY l NSTYTUT ZDROW|A PUBLICZNEGO

- Państwowy Zaktad Higieny

NAT|oNAL lNSTU|TUTE oF PUBLlC HEALTH

- National lnstitute of Hygiene
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SWIADECTWO JAKOSCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY
IJ-IdŻ-6o71-|07tl7tD
Niniejsrym zaświadczasię, że niżrcj wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, łykorzys§,rvany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka

This is to ceńify that the below named produc{ having composition łs declared by the manufacturer
do€s not pose hazard to human health when used according to its purpose

Wyrób/Product:

1.

Manometry typu MS-100K z przylączem manometrycznym typu M, G1/2"

PieŃcienie rnontażowe do wspawania Ępu Gniazdo CM3Ox2,
Gniazdo CGl, Gniazdo CG1/2 Adapter
4. Łączniki pro§te typu RedSpaw-S, króćce montażowe typu Króciec S,
rurki syfonowe pętlicowe typu Rurka pętlicowa-S
3.

Zawierający/Containin g:
Przeznaczony do/Destined

sta| nierdzewna w gat". |.4404,1,4401,1.454l wg

oraz PTF'E i EPDM

for:

DIN

stosowania w przemyśle spożywczym

APLISENS S.A. Produkcja Przemys|owej Aparatury

Wytwórca /Manufacturer:

Pomiarowej i Elementów Automatyki
03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

Niniejsry dokument wydano dla/This certificate was issued to:
APLISENS S.A. Produkcja Przemysłowej Aparatury
Pomiarowej i Elementów Automatyki
03-192 Warszawa, ul. More|owa 7
Niniejsze świadęctwomoźe być zmienione lub unieważnione po plzedstawieniu odpowiednich dowodów przez
któIąkolwiek stronę. Swiadectwo aaci ważnośćw przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii

jego produkcji. Swiadectwo nie dotycry cech uąltkowych wlrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp,

This certificate may be correct€d or cancelled after appropriate evidence is ples€n€d
by any party. Any change in
composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this ceńificate, ThiS certificate
does not concem functional and work safety characteristics

ofńe

product.

]:i;lt]'i\ 1 : i/.

Data wystawienia świadectwa; 2017 -06-12
/Date of issue/
Świadectło ważne do: 2020-06-12

lThis certificate

is

valid until/
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