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HIGIĒNAS SERTIFIKĀTS 

HYGIENIC CERTIFICATE 

BK/W/0206/01/2019 
ORIĢINĀLS 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 
 

 
 
 

Izstrādājums / product: KAN-therm lnox-Ø15-168,3mm savienojumi, veidgabali, caurules un 

sadalītāji 

kas satur / containing: nerūsējošo tēraudu 1.4401, 1.4404, 1.4301, 1.4521; EPDM 

un paredzēts / destined: uzstādīšanai sistēmās cilvēku patēriņam paredzētā ūdens pārvadīšanai un 

centrālās apkures sistēmās 

 
 
 

Iepriekš minētais izstrādājums atbilst higiēnas prasībām, ja ir izpildīti šādi nosacījumi. / the 

above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions: 

Pirms sistēmas cilvēku patēriņam paredzētā ūdens pārvadīšanai nodošanas ekspluatācijā tā 

ir jāizskalo ar ūdeni. 

Higiēnas sertifikāts neattiecas uz izstrādājumu tehniskajiem parametriem. / Hygienic certificate 

does not apply to technical parameters of the products. 

 
 
 

 
Ražotājs I producer: 

 
KAN Sp. z o.o. 

16-001 Białystok-Kleosin 

ul. Zdrojowa 51 

Šis dokuments ir izsniegts pēc / this certificate issued for: 

KAN Sp. z o.o. 

16-001 Białystok-Kleosin 

ul. Zdrojowa 51 

pieteikuma. 

 

Sertifikāts var tikt grozīts vai anulēts, ja jebkura 
puse iesniegs atbilstošus pierādījumus. Šis 

The certificate may be corrected or cancelled after 
appropriate motivation. The certificate loses its 
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sertifikāts zaudē spēku pēc 2022. gada 22. februāra 
vai izmaiņu izstrādājuma receptē vai ražošanas 
tehnoloģijā gadījumā. 

validity after 2022.02.22 or in the case of changes in 
composition or in technology of production. 

 

 
Higiēnas sertifikāta izsniegšanas datums: 2019. gada 

22. februāris 

 
The date of issue of the certificate: 22nd February 2019 

Vides 

veselības drošības departamenta 

vadītājs 

 

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH 
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