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HYGIENIC CERTIFICATE
Wyr6b /

o

ORYGINAT-

product: Filtry do wody

AQUAPHOR serii: OSMO, OSMO-K, Krysztal, Trio, Gross,
Faworyt; wklady serii B150,8505,8510,8515,8520, KP, K,K1, wklady
polipropylenowe iwgglowe 1A" i20", wklady OSMO-100-K, OSMO-50-K;
korpusy filtr6w serii: Wiking, Gross, Aquaboss, Duet

wggiel aktywny, 2ywicg jonowymiennq, membrang osmotycznq, PAN; elementy konstrukcyjne z
PE, PP, POM, PET, stal, uszczelnienie silikonowe, inne materialy wg deklaracji producenta

Zawieralqcy
/ containing:
Przeznaczony
/ destined:

do

poprawyjako6ci wody przeznaczonej do spo2ycia przezludzi

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speNnieniu nastgpujqcych warunkow
i is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Do wyrob6w naleZy dolqczy6 instrukcjg w jgzyku polskim, informujqcq o zasadach ich montaZu i eksploatacji, w tym o
zalecanym czasie po kt6rym nale2y dokonat, czyszczenia uzqdzeh i wymiany wklad6w filtracyjnych.
Zaleca sig, aby twardo6c wody przeznaczonej do spo2ycia pzezludzi nie byla ni2sza ni2 60 mg CaCO3/|.

Wytworca / producer:
Aquaphor Corp.
197

110

Sankt Petersburg

ul. Pionierskaya 27A, Rosja
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
Aquaphor Poland Sp. z o.o.
Warszawa

00-517

ul. Marszalkowska 80

Atest mo2e by6 zmieniony lub uniewa2niony po przedstawieniu stosownych dowod5w
paez kt6r4kolwiek strong. Niniejszy atest traci wa2no56 po 2019-07-19
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.
The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-07-19
or in the case of changes in composition or in technology of production.
Data wydania atestu higienicznego: 18lipca 2014

The date of issue of the certificate: 18th

July

Kierownik

2014

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

www.pzh, gov.pl

