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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
_ płŃsrwowy z^KŁAD HIGIENy
NAT|ONAL |NST|TUTE OF PUBLIC HEALTH
_ NATIoNAL !NST|TUTE oF HYG!ENE
zAl<ŁAD H lG E Ny śnooowlsKA
DEPARTMENT OF ENV|RONMENTAL HYGIEN E
. Phone (22) 5421354; (22) 5421349 o Bax (22) 5421287 o e-mai|: sek-zhk@pzh.gov.pl
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24 Chocimska 00-791 Warsaw

ATE$T HlffilENIGENY
HYGIENlc CERT!FICATE

Wyrob /

HIVB/I073l0I12014
oRYGlNAŁ

product: Płyn ERGOLID EKO

ZawierĄący

glikol propylenowy, dodatki stabilizujące

Przeznaczony do

stosowania w układach chłodniczych, klimatyzacyjnych, tryskaczowych, grzewczych i solarnych,
w pompach ciepła, jako chłodziwo w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z

/ containing:

/ destined:

zywnością)

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ 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 przeznaczonej do spożycia.Wyrób przechowywac w
miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwórca / producer:
Boryszew ERG S.A.

96-500

Sochaczew

ul. 15 Sierpnia 106

Niniejszy dokument wydano na wniosek
Boryszew ERG S.A.

96-500

/

this ceńificate issued for:

Sochaczew

ul. 15 Sierpnia 106

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2019-1'|-24 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2019-1 '1-24 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 listopada 2014

The date of issue of the ceńificate. 24th November 2014
ReprodUkowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higjenicznego
W celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl
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