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Wyrób / product: 

ATEST HIGIENICZNY 
HYGIENIC CERTIFICATE 

HK/W/0439/01/2014 
ORYGINAŁ 

Podgrzewacze wody z wężownicą spiralną: pojedynczą: SGW(S), SGW(S) 
Slim, SGW(S) Maxi; podwójną (biwalentne): SGW(S)B, SGW(S)B Slim, 
SGW(S)B Maxi Plus; potrójną (multiwalentne) SGW(S)M; zasobniki ciepłej 
wody typ SG(S) i kombinowane SG(K) 

Zawierający 
/ containing: 

Przeznaczony do 
/ destined: 

zbiornik stalowy z wewnętrzną powłoką z emalii ceramicznej firmy Pemco GmbH lub Ferro 
GmbH, wężownicę z rury stalowej, izolację zewnętrzną z twardej pianki poliuretanowej, inne 
elementy zgodne z deklaracją producenta 

podgrzewania i gromadzenia ciepłej wody 

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków 
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

Do urządzeń należy dołączyć instrukcję informującą o zasadach ich montażu i eksploatacji. 

S » 0. 
Wytwórca / producer: 

Galmet Sp. z o.o. Sp. K 
48-100 Głubczyce 
ul. Raciborska 36 

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for: 
Galmet Sp. z o.o. Sp. K 
48-100 Głubczyce 
ul. Raciborska 36 

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów 
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-07-15 
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 2019-07-15 
or in the case of changes in composition or in technology of production. 

Data wydania atestu higienicznego: 15 lipca 2014 

The date of issue of the certificate: 15th July 2014 

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego 
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione 

Kierownik 
ZakładuHigieny Środowiska 
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