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HIGIĒNAS SERTIFIKĀTS 

HYGIENIC CERTIFICATE 

HK/W/0548/01/2017 
ORIĢINĀLS 

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE 
 

 
 
 

Izstrādājums / product: KAN-therm sistēmas daudzslāņu caurules ar diametru diapazonā 14–110 mm 

kas satur / /containing: PE-RT, PE-Xc 

un paredzēts / /destined: uzstādīšanai sistēmās cilvēku patēriņam paredzētā aukstā ūdens, aukstā un karstā ūdens 
saimniecības vajadzībām pārvadīšanai, radiatoru un grīdas centrālās apkures sistēmās, 
ledusūdens 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 apjomā, kas nodrošina ūdens pilnīgu apmaiņu. 

Sertifikāts neattiecas uz izstrādājuma tehniskajiem parametriem. /The hygienic certificate does 

not apply to technical parameters of the product. 

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 

 

 

Saziņa par šo higiēnas sertifikātu / To contact regarding this hygiepic certificate Nacionālā sabiedriskās veselības 
institūta — Valsts veselības institūta (NIZP-PZH) Vides veselības drošības departaments / Department of 

Environmental Hygiene NIPH-NIH 
e-pasts: sek-zhk@pzh.gov.pl tālr.: +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fakss: +48 22 54-21-287 
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sertifikāts zaudē spēku pēc 2022. gada 17. augusta 
vai izmaiņu izstrādājuma receptē vai ražošanas 
tehnoloģijā gadījumā. 

validity after 2022.08.17 or in the case of changes in 
composition or in technology of production. 

 

 
Higiēnas sertifikāta izsniegšanas datums: 2017. gada 

17. augustā 

 
The date of issue of the certificate: 17th August 2017 

Vižu higiēnas departamenta 

vadītāja 

 

 
 

 

Dr. Božena Krogulska [Bożena 

Krogulska] 
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