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PRODUfi Z ATESTEM

ATEST HlGlENIGZNY

BK/B/O19810ż12019

HYGlEN!c cERTlFlcATE
oRYGlNAŁ
NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLIC HEALTH - NATIoNAL lNSTITUTE oF HYGlENE
WyrÓb /

product: Uniwersalny preparat gruntujący: BUDOGRUNT ZG - przeznaczony na zewnątrz,
BUDOGRUNT WG - przeznaczony do wewnątz

Zawierający
/

wodną dyspersję akrylową, biocyd

containing:

Pzeznaczony do
/

(<0,2o/o) i

inne składniki wg dokumentacji producenta

Przygotowania podłoża pod powłoki malarskie, mineralne zaprawy tynkarskie i okładziny
ceramiczne - do gruntowania podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynków Żgodnie z
zleceniami producenta

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 naleŻy umieŚciĆ etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności
wg
kańY charakterystyki wy.robu, zgodnie z obowiązującymi przepisamiprawnymi. Wyrób przóchowywać w miejscu
niedostęPnYm dla dzieci. Pomieszczenie po zastosowaniu wyrobu , należy intensywnie'wietrzyćóo zaniku zjpacnu

przed oddaniem do uźytkowania.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości
alergizujących wyrobu
/ HYgienic ceńificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies
of the product

Wytwórca / producer:

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 88,40-742 Katowice
Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
Farby KABE Polska Sp. z o.o,
ul. Śląska 88,40-742 Katowice

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów pfzez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
PO 2024-06-'|0 lub w przypadku zmian w receptuze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses iis vjtiaity atter 2024-06-10 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa ZdrowotnPgof

Data wydania atestu higienicznego: 10 czenvca2019

The date of issue of the ceńificate: 1Oth

June
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dr hab.'Jolanta Soleck{ prof. NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego

To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NlzP-PzH tDepartment of E_-nvirorlmental ńealth and Safety NlPH_NlH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov,pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-g4g
/

