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Wyr6b I product:

Zawierajqcy
I conta ining :

Przeznaczony do
I destined:

ATEST HIGIENICZNV HKlB/0362/02/2013I

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAl

Klimatyzatory LG: Scienne/RAC_H09AK,H12AK;G09PK,G12PK;A09'K,
A12'K, A18'K; D09AK,D12AK,D18AK; P09RK,P12RK,P18RK,P25RK;
Kanalowe/SCAC,MultLCB09L,CB12L,CB18L,CB24L

stal galwanizowanq, aluminium. polistyren, ASS, polipropylen i inne sktadniki wg dokumentacj i
producenta

wentytacii, klimatyzacji (chlodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeriw budynkach
mieszkalnych, produkcyjnych, uslugowych, uzytecznosci publicznej, w tym obiektach szpitalnych i
braniy zywnosciowe]

W ymieniony wyze] produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnieniu nastepujacych warunk6w
I is acceptable according to hygienic criteria with the follow ing conditions :

- Montat wlw . klimatyzator6w w zakladach opieki zdrowotnej z wylqczeniem pomieszczeri 0 podwyt szonych
wymaganiach higienicznych
- Zastosowanie w/w klimatyzator6w musi bye zgodne z przepisami dotyczqcymi obiektu, w kt6rym sa one montowane
- Montaz i eksploatacja zgodnie z instrukcja producenta

Wytw6rca I producer:

LG Electronics Inc. Air Conditioning Division

76, Seongsan Dong, Changwon City. Gyeong Nam, 641-713 Korea

Niniejszy dokument wydano na wniosek I this certificate issued for :

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

02·675 Warszawa, ul. Woloska 22

Atest moie bye zmieniony lub uniewa:i:niony po przedstawieniu stosownych dowod6w
przez ktorakotwlek strone, Niniejszy atest traci waznosc po 2018.03.28
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 val idity after 2018-03-28
or in the case of changes in composition or in technology of production .

Data wydania atestu higien icznego: 28 marca 2013

The date of issue of the certificate: 28th March 2013

Reprooukcwenie. kopiowanie, rotoqrafowanie. skanowanie , digila lizacja Ale stu Higienicznego
w cetach markelingowych bez zgody NlZp·PZH jest zabrc nione

www.pzh .gov.pl
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