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Wyrób /

product: Oczyszczacz powietrza ASEPTICA CLlNlC

ABS i inne materiały wg dokumentacji producenta

ZawierĄący
/

containing:
stosowania w pomieszczeniach obiektów mieszkalnych, użytecznościpublicznej, biurowych,
zakładów usługowych, gabinetów lekarskich

Pzeznaczony do

/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Zastosowanie i wykonanie uządzenia musi być zgodne z pzepisami dotyczącymi obszaru, w jakim jest on używany.
Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalnośćlecznicząz wyłączeniem pomieszczeń o
podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z uządzeń nie powinno być kierowane
bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi.
Atest nie obejmuje substancji zapachowych stosowanych w urządzeniu.
Montaż i eksploatacja uządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

alergizujących wyrobu
Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters, utiliĘ value and allergenic propeńies of the product

Wytwórca / producer:
Voltea Poland Sp. z o, o. Sp.k.
86-065

Lisi Ogon

ul. Bydgoska 19A

Niniejszy dokument wydano na wniosek

/

this ceńificate issued for:

Voltea Poland Sp. z o. o. Sp.k.
86-065 Lisi Ogon
ul. Bydgoska 19A

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
pzedstawieni u stosownych dowodów przez
któąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2025.06.23 lub w przypadku zmian w rccepturze
albo w technologii wńłarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropńate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2025,06,23 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
lfierorltnik

The date of issue of the cerbficate, 23rd

June

^Y",- lł

Zddu Beąiercń§ł]a

Data wydania atestu higienicznego: 23 czerwca2020

2020

Jc|a^ia

Za<,ai

Ka-:a{ !ł sc-ał]e.rn,e]Sząc atestu hłglenicznegc'To contact rąardiirg

3żz:..ze-s:AźZ::c*,::^e3c S:Mcwls<a NlZP-PZH

tF]S

rr3€^

Zdrcwotrtęgo

Sjrecx, pęf |1i/P-PZI
a

a€ijc€:e

'Deparunen: cf Erv],cń..eiE ł,lea:i a,o Sa'e:y N!]t-NlH
:,_^--9' !i,'a§żawa l' C^ct rska 24 0C_79' War.saw Clcąms<a żL Pę ą..
+-a se<-z'<@cz" 3cl s :e *43 22 .1-ż', -3y -La 22 54-2' -3t?

/

