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HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrób / product:

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ORYGINAŁ

Wapno hydratyzowane
Wapno palone mielone

Zawierający
/ containing:

wapno hydratyzowane - wodorotlenek wapnia; wapno palone - tlenek wapnia

Przeznaczony do
/ destined:

uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Wyroby należy stosować z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg
oddechowych przed kontaktem z wyrobami i ich pyłami.
Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the
product.

Wytwórca / producer:
TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Sitkówce
Sitkówka 24
26-052 Nowiny
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
TRZUSKAWICA Spółka Akcyjna z siedzibą w Sitkówce
Sitkówka 24
26-052 Nowiny
Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2018-07-23 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego:
The date of issue of the certificate:

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validity after 2018-07-23 or in the c a s e
of changes in composition or in technology
of production.

Kierownik
giemśn

23 lipca 2015
23rd July

2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl
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