
PRODUKT Z ATE§TEM

NARODCIWY INSTYTUT ZDROWIA PUBL|CZNEGO PZH

National lnstitute of public Health*J:ffi::J §:§:f?j,lffi:

beton C40/50, stal zbrojeniową i inne materiały zgodnie z dek|aracją producenta

magazynowania wody przeznaczonej do spożycia przezludzi; stosowania w inżynierii
komunikacyjnej do okresowego ńagazynowania lub retencji ścieków sanitarnych, bytowo-
gospodarczych, wód opadowych, wody technologicznej iwody na cele paeciwpożarowe

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

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu i nie stanowi ceĘfikatu szczelności zbiornika.
Po wysezonowaniu, pzed oddaniem do użytku wewnętzne powieruchnie zbiornika na wodę pzeznaczoną do
spożycia przez ludzi należy starannie umyć, a następnie spłukać wodą, Zbiornik po zabezpieczeniu zewnętrznych
powierzchni warstwą izolacyjną pzed osadzeniem w gruncie należy wyrezonować przez minimum dwa Ęgodnie.

Wytwórca / producer:
"PAScAL PREFABRYKAry" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

64-400 Międzychód
ul. B.Chrobrego 20B

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

'PASCAL PREFABRYKATY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
64-400 Międzychód
ul. B.Chrobrego 20B

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropńate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traci ważność loses its validity aftef2025.12.14 or in the case
po 2025.12.14 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.

kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 14 grudnia2022

The date of issue of the ceńificate: 14th December 2022

Kontakt w sprawie niniejszego atesfiu hĘbniczrrego / To coniact regalding this hygienic erlificałę
Zakład Bezpie€zeństwa Zdroiotnego ŚŃoulisła NIZP PZH - PlB / Depańmeń of Environmenial Heafth and Safet! N|PH NlH - NRl

0G791 Warszam, ul.Cłrocfonska 24 l 0&791Wasaw, Chocłn§ka 24, Poland
e.maiL sekrciariatłk@pń.gw-pl tel. +Ę2ż*21 351, +Ęn 54-21-349
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Wyrób / product Zbiorniki żelbetonowe do gromadzenia ścieków oraz wody o przekroju
prostokątnym oraz okrągłym

ZawierĄący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:


