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HYGIIENIC CERTIFICATE ORYGINAt 

Wyr6b / product: Ostona Arma-Chek Silver 

Zawierajqcy poli(chlorek winylu), aluminium 
/ containing: 

Przeznaczony do izolowania instalacji klimatyzacyjnych, chtodniczych, grzewczych, sanitarnych i wentylacyjnych w 
/ destined: budownictwie i przemysle, w tym w budynkach mieszkaniowych i uzytecznosci publicznej 

(oswiata, stuzba zdrowia) oraz w przemysle spozywczym i farmaceutycznym 

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nast~pujqcych warunk6w 
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

W przypadku zastosowania w obiektach stuzby zdrowia atestowane wyroby musza, spetniac wymagania 
Rozporza,dzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Oz. U. Nr 31, poz. 158) w sprawie wymagan, jakim 
powinny odpowiadac pod wzgl~dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urza,dzenia zaktadu opieki zdrowotnej. 
Atest higieniczny nie obejmuje dopuszczenia do kontaktu z zywnoscia, , produktami przemystu rolno-spoZywczego i 
farmaceutycznego. 

Wytw6rca / producer: 
ARMACELL POLAND Sp. z 0.0. 

55-300 Sroda SIa,ska 

ul. Targowa 2 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
ARMACELL POLAND Sp. z 0.0. 


55-300 Sroda SIa,ska 


ul. Targowa 2 


Atest moze bye zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowod6w 

przez ktora,kolwiek stronf1. Niniejszy atest traci waznosc po 2016-10-31 

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 2016-10-31 

or in the case of changes in composition or in technology of production. 


Data wydania atestu higienicznego: 31 pazdziernika 2011 Kierownik 
Zakladu Higie~KomunalnejThe date of issue of the certificate: 31st October 2011 
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