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dyspersję akrylowo-styrenoWą, biocyd (do 0,2%), Wodę inne składniki Wg dokumentacji
producenta

containing:

Pżeznaczony
/

oRYGlNAŁ

product: LAZUR W - akrylowa farba lazurująca do wnętrz

Zawieąący
/

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

HK/B/0895/03t2o15

HYGIENIC CERTIFICATE

Wyrób /

.

destined:

do

Wykonywania laserunkowych (nie W pełni kryjących) powłok malarskich Wewnątrz budynkóW

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących WarunkóW
/ is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions:
Na opakowaniu Wyrobu należy umieścićetykietę W języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środkóW
ostrożnościWgkańy charakterystyki Wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi. Pomieszczenie, po
zastosowaniu Wyrobu, należy Wietzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.
W przypadku slosowania W obiektach służby zdrowia Wyrób musi spełniać Wymagania rozpoządzenia Minisha
Zdrowia z dnia 26 czeNuca 2012 (Dz. U.20'12.739 z29 czeMca 2012) W sprawie szczegółowych Wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i Użądzenia podmiotu Wykonującego działalnośćleczniczą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametróW technicznych iwalorów 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 / this certificate issued for:
Farby KABE PoLsKA sp,z o,o.

40-742

Katowice

ul, Śląska 88

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
pżedstawieniu stosownych dowodów prżez
którąkol\łiek stronę. Niniejszy atest traci Ważność
po 2020-09-24 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2020_09-24 or in the case
of changes in composition or in technology
of productión.

Data wydania atestu higienicznego: 24 wześnia 2015
The date of issue of the

ceńificate: 24th september 2015

Reprodukowanie kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digatalizacja Atestu Higienicżnego
Wcelach marketingow}€h bezzgody NIZP-PZH jeslzabrcnione,

www.pzh.gov.pl

kierownik
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