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zbiorniki, obudowy i akcesoria
Wyrob / product: Głowice steruiące BNT wr?zz akcesoriami,
firmy canature
wody
zmiękczania
orazkompletne systemy do

Zawiera1ący
/ containing.

PrzeznaczonY do

/ destined:

PPo, PoM
PE, PP, PA, kationową żywicę jonowymienną ''Canature Resin'"
przez ludzi' na potrzeby gospodarcze
poprawy jakoŚci wody przeznaczonej do spoŻycia

i

przemysłowe

higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
Wymieniony wyzej produkt odpowiada Wymaganiom
with the following conditions:
/ is acceptable according to hygienic criteria
dołączyĆ instrukcję w języku polskim, informującą o zasadach
Do kompletnych systemow wyliczania wody nalezy
montaŻu i eksploatacji'
uŻytkowych produktu
Atest nie dotycz! p"iJ'"trow technicznych i walorow
and utility of the product'
tethnical.parameters
to
apply
not
do",
/Hygienic certindaie
przez
ludźi nie była nizsza niz 60 mg CaC03/l'
spozycia
do
prź".nu".onej
Zalecasię, aby twardoścwody

ich

Wytworca / Producer.
ShanghaiCanatureEnvironmentalProductsCo.Ltd.
518

ChuanDa Road, Pudong

201200 Shanghai - ChinY
issued for:
Niniejszy dokument wydano na wniosek i this certificate
o
z
o
SP
ALAMO WATER POLAND
Zielonki, ul. Warszawska 293' 05-082 Stare Babice
The certificate may be cor cted or cancelled
Atest może być zmieniony lub unieważniony
after appropriate motivation' The certificate
oaOw przez' przedstawieniu stosownycn
loses irc vatidity after 20'18ł 2.30 or. in the case
kt rakolwiek stronę. Niniejszy aiest traci
of changes in gomposition or in technology
w
of production'
i.r.iii wvt aoania
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waznoś
receptuŻe

wvrouu'

2015
2015

grudnia
Data wydania atestu higienicznego: 30
The date of issue of the certificate: 3oth December
st

nowanie. digitalizaqa Atestu
Reorodukowanie, kopiowanie, fotografowanie,
jestzabronione
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