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HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
\Ą/yrÓb /

product: Drzwi przemysłowe, chłodnicze, mroźnicze i gazoszczelne: przesuwne Ęp
DPS/DPK/DPSG/IPKG, rozwieral ne typ DRE/DRS/DRK/DRU, wahadłowe typ DW;
Modułowa komora chłodnicza i mroźnicza

Zawierający
/ containing:

sta| kwasoodporną, blachę sta|ową obustronnie pokrytą |akierem po|iestrowym, tlvorzywa

do
/ destined:

montażu w komorach z kontro|owaną atmosferą, chłodniach, mroŹniach, obiektach pzemysłu
spożywczego, zakładach pzeM,tÓrczych oraz p|acowkach służby zdrowia

Pzeznaczony

sztuczne i inne materiały wg dokumentacji producenta

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrÓb musi spełniać wymagania rozpouądzenia Ministra
Zdrowia zdnia26 czerwca 2012(Dz.U.2012.739z29c.zelwc.a2012)w sprawieszczegÓłowychwymaga , jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i uządzenia podmiotu wykonującego działa|noŚĆ |eczniczą.
Atest nie doĘczy bezpośredniego kontaktu wyrobu z żywnością.

alergizujących wyrobu
Atest higieniczny nie dot. parametrÓw technicznych, walorÓw użytkowych i oceny właściwości
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytworca / producer:
PaNELTECH Sp.zoo.
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Ninielszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued
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Atest może być zmleniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodÓw pfzez
ktÓrąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2023-04-01 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 1 kwietnia2018
The date of issue of the certificate

.

1st

April

The certificate may be corrected or cance|Ied
after appropriate motlvation. The certificate
loses its validity atter 2023-04-01 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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Kontakt w sprawie niniejszego atesru higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpiecze stwa Zdrowotnego Srodowiska N|ZP-PZH / Department of Environmenta| Hea|th and Safety
00-791 Warszawa, ul.Chocrmska 24 I 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349. fax: +48 22 54-21-28

