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HYGIENIC CERTIFICATE
oRYGlNAŁ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
Wyrob /

product: KOROX PF-O; KOROX PF-A1; KOROX PF-1; KOROX PF-Z; KOROX PF-s, KOROX
PF-10

ZawierĄący

sole nieorganiczne, wodorotlenek sodu

/ containing:

Pzeznaczony do

/ destined:

korekcji chemicznej, uzdatniania i kondycjonowania wody kottowej d|a kotłow wodnych,
generatorow i kotłow pary wodnej, w tym W przemysle spoiywczym oraz wody w obiegach
ciepłowniczych, centra|nego ogrzewania, układach chłodniczych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Wyroby przeznaczone są do profesjona|nego stosowania. Środek i woda do ktorej go dodano nie moze przedostac
się do insta|acji słuiących do przesyłania wody przeznaczonej do spozycia przez |udzi.
Na opakowaniu na|ezy umieścic etykietę w języku po|skim, zawierĄącą zalecenia dotyczące środkow ostrozności wg
karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi Przepisami prawnymi.
Wyrob przechowywac w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrow technicznych i walorow uzytkovvych wyrobu/ Hygienic certificate does not
apply to technical parameters and utility value

Wytworca / producer:
STEAMTECH s.c., Z. E. Filipczak
80-299 Gdansk
u|.

KozioroŻca 18 A

12

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
STEAMTECH s.c., Z. E. Filipczak
80-299 Gdansk
ul. Kozioroica 18 A 12
Atest może być zmieniony |ub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowod6w płzez
ktÓrąkolwiek stronę. Niniejszy atest tracl ważność
po 2020-06-07 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienicznego: 7 czerwca2017
The date of issue of the

certificate:

7th June

2017

The certificate may be corrected or canceIled
after appropriate motivation. The certificate
loses its validiĘ after 2020.06.07 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Kierownik
Zakładu Hig ieny Środowiska
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dr BoŻena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska N|ZP-PZH / Department of EnvirorrmentaI Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24,tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,
www.pzh. gov.pl, ę -rn ai l : dyr ektor @pzh. gov.p l
Regon: 000288461, NIP: 525-000-8J-32,PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE,): BPKO PL PW

