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HYGlENlc cERTIFlcATE
oRYGlNAŁ
NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNSTITUTE oF HYGlENE
Wyrób /

product: AKORD PRINT - akrylowa farba strukturalna do natrysku

Zawierający

zywicę syntetyczną, ditlenek tytanu, wypełniacz mineralny, biocydy (do 0,2%) i inne składniki wg
dokumentacji producenta

Przeznaczony do

wykonywania powłok malarskich wewnątrz budynków na podłożach mineralnych oraz podłożach
pokrytych dobrze związanąpowłoką nabazie tworzyw sztucznych, zgodnie zzaleceniami
producenta

i containing:

/ destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na oPakowaniu wyrobu należy umieścic etykietę w języku polskim, zawierającązalecenia dotyczące środków
ostrożnościwg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przep|sami prawnymi. Po zastosowaniu
wyrobu pomieszczenie należy wietrzyc do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do uŹytkowania.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwórca / producer:
Farby KABE POLSKA Sp. z o.o.

40-742

Katowice

ul. Śląska 88

Niniejszy dokument wydano na wniosek
Farby KABE

40-742

POLSM
Katowice

/

this ceńificate issued for:

Sp. z o,o.

ul, Śląska 88

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
PO 2022-01-31 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 31

The certificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2022-01_31 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
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The date of issue of the ceńificate: 31st

January

2017

Za

kierownik

y

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego tTo contact regarding this hyg6nic certificate
Zakład Higieny Środowiska NlZP-PzH / Depańment of Envirońenta'i Hygiehe NlPH-NlH
e-mail: sek-zhk@pzh,gov.pl tel. +46 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-79l Warszawa, ul. C]hocimska
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