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product: Zestaw uszczetnień KROLL & ZILLER tYPu: G-ST, G-ST-P/S; G-ST-P/K;

GsT_p/KN; G_ST_p/oE; G_sT_p/GR; G_ST/GUSS; GOS; TEFMET; pierŚcień
klinowy typu G-ST

NBR-DUO, EPDM

Zawierający

(1

O90 G), stal węglową z powł oką cynkową/farbę epoksydową

/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

stosowania w sieciach sł u ącychdo przesył ania wody przeznaczonej do sPo Ycia Przez ludzi
oraz w nstalacjach sprę oneg o powietrza i gazu
i

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speł nieniu nastęPującYch warunkow
i is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
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Wytworca / producer:
KROLL & Z|LLER GmbH & Co. KG

40721

Hilden

Reisholzstrasse 15, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

KRoLL

&

ZlLLER PoLSKA

91-357

Łód

ul. Liś ciasta 17

Atest mo e być zmleniony lub uniewa niony po pzedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atesttraci wa noŚĆ po 2019-05-06
tub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwazania wYrobu.
The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2019-05-06
or in the case of changes in composition or in technology of production.

kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 6 maja 2014

The date of issue of the
Reprodukowanie,

ceńificate:

6th

May

2014

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego

w celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronione.
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