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miedź min. 99,90 %

ATEST HlGlENlczNY
HYGlENlc cERTlFlcATE

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL

Wyrób / product: Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu.
Gatunek: Cu-DHP; Stany utwardzenia: R220 (miękki); R250 (półtwardy), R290
(twardy); Średnice zewnętrzne: od 6,0 do 54,0 mm; Órubośó'ścianek od 0,6 do 2,0
mm

Zawierąący
/ containing:

pzeznaczony do stosowania w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
/ destined:

WYmienionY wYzej Produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the folłowing conditions:

Zaleca się stosowanie rur miedzianych w instalacjach, w których przesyłana woda nie wykazuje właściwości
agresywnych,
lnstalację 9fuzącą do Pzesyłania wody przeznaczonej do spozycia pzez ludzi przed oddaniem do uzytku należypzeplakać wodą,
Atest higienicznY nie doĘczy parametrow technicznych wyrobów/ Hygienic ceńificate does noi apply to technicalparameters of the products,

Wytwórca / producer:

_ HUTMEN S.A.

53-234 Wrocław

ul, Grabiszyńska 241

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
HUTMEN S.A.
53-234 Wrocław
ul. Grabiszyńska 241

B_BK_60210-1661l20
oRYGlNAŁ

lNSTITUTE oF HYGlENE

Data wydania atestu higienicznego: 20 grudnia2020

The date of issue of the certificate: 20th Decem ber 2020

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelledprzedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificatektórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó Ioses its validiĘ after2023,12,20 or in the case
Po 2023,12,20 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technologyalbo w technologii wytwarzania wyrobu. of prodiction.

kierownik
Za kład u Bezpiecze ń stw a Zdrowotneg o

Srodówlsk\.,
,l. 

!i (r.r. ł\ L,.,,1.i.\$,.,,\'l_.
dr hab. JolantaEolecka, prof. NIZP-PZH

_ Kontakt W sprawie niniejszego atestu higienicznego /To contaci regarding this hygienic ceńificate
Zakład BezPieczeństwa Zdrowotnego Środowisra r.lIZP-PZHl Depańment of E-nvirortmental-ńeałth and Safety NlpH_NlH

00-791 Warszawa. ui.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw. Chocimska 24. poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 5/.-21-354. +48 22 u-21-34g


