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Państwowy Zaktad H'igieny

Zaktad Higieny Środowiska

ATEST H16lENl6ZNf nx,rrosszrorzoro
HYG|EN|C CERT|F|CATE oRYG|NAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH _ NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product Kuńyny paskowe z PcV wraz z e|ementami mocuiącymi ze sta|i nieldzewnej, sla|i
ocynkowanej i aluminium

Przeznaczony do montowaniajjako kuńyny dŻWiowe W ha|ach p|odukcyjnych. magafynach' sk|epach' chłodniach.
/ destined] zakładach pżelwórstwa spoŻnvczego| jako kurtyny wydzie|ające strery stanowisk pracy w ha|ach

produkcyjnych' jako osłonowe kur|yny spawaInicze

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym pŻy spełnieniu następujących warunkóW
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditionsl

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych iwalorów użytkowych produKL
/ Hygienic ceńificate does notapp|y totechnical parameters and uti|ity va1ue ofthe product

Wytwórca / producer:
safely screens Limiled

Unit 11 Greenneld Farm Trading Estate
Greenfield Road, Congleton, Cheshire, CW12 4TR, Wielka BMania

Niniejszy dokumentWydano na wniosek /this ceńificate issued for:
ENITRA Sp. z o.o.

58.300 Wałb|zych
Lrl. 1 l\Iaja 62

zawietający
/ containing:

Data wydania atestu higienicznego: 29 sierpnia 2016

The date of issue of the certiflcate: 29th Auoust 2016

po|i(ch|orek winy|U) ' slabilizator mety|ocynę' fra|an diizonony|u i inne składnikiWg dokumentacji

Atest może być zmieniony |ub unieważniony po The Geńificate may be corrected or cance||ed
przedstawieniu stosownych dowodów przez afterappropńate motivatjon' The ceńificate
którąkolwiek stronę' Niniejszy atest traci waźność |oses its va|idity afte|2o21.0a-29 or in the case
po 2021-Oa-29 lub w przypadku zmian w receptuee of changes in composition or in technology
albo w tech nolog ii wytwarzania wyrobu. of production.

Kerownik
Zakładu Hjgjeny spdowiska
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Koitaklwsprawie nr ejszego aleslu higienienego /To conlaci regard]ng ihis hygienic ceńifcale
zaklad Higieny srodowiska N zP PZH / Depaiment ofEnvironmenia Hygiene N PH NIH

e.ńai]] Śek.zhk@pzh gov p |e| +48 22 54.21.354' +4a 22 54.21'349,|ax +4B 22 54'21'2a7

00.?9] Warsza$.a. Ul Chocinrska 24. tcl':+.ł8 ]2 849 7ó |2. Iilks.48 22 8:19 74 84
ivww pTh go\ pl. e-mail: dlrekloriÓ.prh.go!. pl

RPonn ooo, l14ń] NlP ' \]\ 'nnn'J{7. l ]  p l  0R lo]n jn4, l lonn *1l]]  l l ' l l l l  l l l ] ]  lq\\ j lFT. . r)I l

oRYGINAŁ




