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HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAŁ 

Wyrób / product:	 System instalacyjny ASPOL-FV (A-FV Piast): rury (w tym rury barierowe 
PP/AIIPP "STABI"), kształtki, ,i łączniki z polipropylenu PPR 

Zawierający polipropylen Hostalen PP H5216 34 prod. Basell Polyolefins, polipropylen RA 130E-8427 prod. 
/ containing: Borealis, aluminium 

Przeznaczony do montażu instalacji służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
/ destined: instalacji centralnego ogrzewania w tym podłogowego oraz przesyłania sprężonego powietrza, 

wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych 

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

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytku, należy
 

przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
 

Wyrób musi spełniać wymagania obiektów, w których jest montowany.
 

Wytwórca / producer: 
ASPOL - FV Sp. z 0.0. 

91-342 Łódź 

ul. Helska 39/45 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
ASPOL - FV Sp. z 0.0.
 

91-342 Łodź
 

ul. Helska 39/45
 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
 
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-09-24
 
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
 

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
 
The certificate loses its validity after 2018-09-24
 
or in the case ot changes in composition or in technology ot production.
 

Data wydania atestu higienicznego: 24 września 2013	 Kierownik 
Zakładu Hi9~'ŚrodowiskaThe date of issue of the certificate: 24th September 2013 
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