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NARODOWY |NSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO - Państwowy Zaktad Higieny

NAT|ONAL |NST|TUTE OF PUBL|C HEALTH - National lnstitute of Hygiene

zAKŁAD gezpleczeŃsTwA zDRowoTNeco śRoooWlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ńTEST H16lENl6Ęft{Y B-BK-60211-05t2tlg
HYGlENlc cERTlFlcATE

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL
oRYGINAŁ

lNSTITUTE oF HYGlENE

Wyrób / product: PĘn niskokrzepnący ERGOLID EKO

glikol propylenowy, dodatki stabilizujące

napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych oraz pomp ciepła

Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Do opakowań wyrobu należy dołączyć szczegółową instrukcję użytkowania. lnstalacja, w której zastosowano
preparat, powinna być całkowicie odcięta od instalacji wody pzeznaczonej do spozycia.Wyrób pzechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących
wyrobu/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utiliĘ value and allergenic propeńies of the
product.

Wytworca / producer:

BORYSZEW S.A, Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

96-500 Sochaczew
ul. 15 Sierpnia 106

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
BoRYSZEW S.A.

Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia ,t 06

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkoIwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity atter 2024.11.18 or in the case
po 2024,11.18 lub w przypadku zmian w receptuze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 listopada2019

The date of issue of the ceńificate: 18th November 2019

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Health and safety NlPH_NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349


