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rnfsr-,nonÉ zrroDNoCENÍ vÝnoBKŮ pŘIcrrÁZEJiCiCH Do
pnÍuÉHo STYKU s PITNoU voDou

V souladu s $ 5 zakona č. 258 12000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vplatném znění, jste
požáda|i o ověření zdravotni nezávadnosti ponomých čerpadel série SD a SDF pro 4oo vrty a
série SD a SDN pro 6.. vrty, od výrobce ěerpadel CALPEDA S.p.A., Via Roggia di Menzo,
39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza, Italy.

Materiály použité pro kompletaci výrobku, přichéaejicí do styku s pitnou vodou :
o Korozivzdorná ocel dle DIN 1.4301' AISI304
o Polyfenyloxid NORYL PPO-GF2O _ černý
. Polykarbonát LEXAN 144R
. Bronz G-Cu Sn l0 UNI7013
o Mosaz P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705
o Korozivzdomá ocel dle DIN l.4016, AISI430

Na zakladě doložených dokladů lze konstatovat, že ponorná čerpadla série SD a SDF pro
4,, vrty a série SD a SDN pro 6.. vrty, od výrobce čerpadel CALPEDA S.p.A., Via Roggia
di Menzo, 39 _ 36050 Montorso Vicentino - Yicenza,Italy, splňují požadavky Vyhlášky
č.409/20051 sb.' o hygienických požadavcích na ýrobky přichénejicí do přímého styku s
pitnou vodou a na úprar,rr vody, za předpok|adu, že v návodu pro spotřebitele bude
uvedena nutnost proplachu ponorných čerpadel série SDF a SDN před prvním odběrem
pitné vody. objem vody použité pro proplach odpovídá minimálně stonásobnému objemu
hydraulické části čerpadla.

Tento závěr se vztahuje pouze na výrobky zhotovené zýše dokladovaných materiálů.
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