NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTwowY Z^KŁ^D HIGIENY
3o" ,

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
. NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

,s<9

NY Ś no oowls KA
HYGIEN E
ENVIRONMENTAL
DEPARTM ENT OF
Phone (22) 5421354; (22) 5421349 . Fax (22) 5421287 o e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

AI<ŁAD

24 Chocimska 00-791 Warsaw c

H

lG I E

eTffiffiT HIffiI ffiruIffi ruY
I-IYGIENIG GERTIFICATE
WyrÓb /

product: Aquatex

/

destined:

oRYGINAŁ

Farba dyspersyino_kzemianowa do ścianisufit w

dyspersję styrenowo_akrylową wypełniacze, pigmenty, wodę i inne składnikiwg dokumentacji
producenta

Zawierający
/ containing:

Przeznaczony

_

I{KIB ła629fa1|Ż014

do,

stosowania wewnątz budynk w zgodnie z przeznaezeniem

higienicznym przy spełnieniu następuJąeyoh warunkÓw
Wymieniony" wyŹej
- produkt odpowiada wymaganiom
criteria with the following conditiong
hygienic
to
/-iśacceptabie according
Na opakowaniu należy umieścićetykietę w języku polskim, zawiera!ącązalecenia dotyczące.środk w ostrożnościw9
cnarakterystyki wyroou, zgoonie zboowi{zującymi pzepisami
".
W p'ą1padku zbstbsowania w obiektach służb'y zdrowia atestovrane'wyroby m99zą spełniać wymagania
nożpdżąozenia Ministra Zdrowiaz dnia2lutego 2011 r' (Dz: U'Nr 31, poz, 158) w sprawie wymagari, jakim powinny
oop wiaciae pod Ńzględem fachowym i sanitarnym pomieszczenia.i uządzenia zakładu opiekizdrowotnei, Wyr b .,
przechowywić w miejścuniedostępnyrł dla dzieci. Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy wietrąlr do zaniku
zapachu i-po tym czaśienadaje się do użytkowania.

prawnymi.
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.

Wytworca I prodLrcer"

Farby KABE PCLSKA SP. z o.o.

40-742

Katowice

ul' Śląska 88

Niniejszy dot<urnent wydano na wniosek

/

this certificate issued

fon:

Farby KABE POLSKA SP. z o.o"
40-742 Katowice
ul. Śląska 88

Atest może by zmieniony lub unieważniony po pzedstawieniu stosownych dowod w
przez kt rąkolwiek stronę. Niniejczy'atest traciważnośćpo 20{9'07'24 .
iuU w przyiadku zmian wieceptupzb albo w tgchnologii wytwarzania wyiobu.
The certificate may be corrected or cahcelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-07-24
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik

Data wydanla atestu higienicznego: 24 lipca 2014

The date of issue of the certificate. 24th July

2019

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w cetach marketinEowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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