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Wyrób /

.

e-maili §ek-zhk
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oRYGlNAŁ

product: MARMUR|T AKoRD _ Mozaikowa masa tynkarska do natrysku
maszynowego na bazie naturalnego kruszywa granitowego

zawieąący
/

containing:

Pzeznaczony do
/

destined:

dy§persję akryloWą, naturalny granit, Wodę, środkipomocnicze, biocydy

WeWnątrz i na zewnątż budynkóW mieszkalnych, użytecznościpublicznej W tym: W obiektach

słUżbyzdrowia i ośWiatowo-Wychowawczych

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących WarunkóW
/ is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions:
Na opakowaniu należy umieśció etykietę W języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożnościwg
karty charakterystyki Wyrobu, zgodnie z obowiązu.iącymi pżepisami prawnymi. Wyrób przechowywaó W miejscu
niedostępnym dla dzieci, Po zastosowaniu Wyrobu pomieszczenie należy Wietżyć do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaje się do użytkowania,
W plzypadku stosowania W obiektach służby zdrowia Wyrób musi spełniaó Wymagania rozpoządzenia Ministra
ZŃowia z dnia 26 czefwca 2012 (Dz. U, 2012.739 z 29 ?żevca 2012 w sprawie szczegołowych wymagań, jakim
powinny odpowiadaó pomieszczenia i uźądzenia podmiotu Wykonującego dzialalność leczniczą,

'

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych iwalorów użytkowych produktu
Hygienic ceńificate does not app|y to technical parameters and utility Va|ue of the product
Wytwórca / producer:
Farby KABE Polska sp z o,o,
/

40-742

Katowice, ul, Śląska 88

Niniejszy dokument Wydano na Wniosek / this ceńificate issued for:
Farby KABE Polska sp z o,o,

40-742

Katowice

ul, Śląska 88

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci Ważność
po 2020-0948 lub W plzypadku zmian W receptuże
albo W technologii Wytważania wyrobu.

The ceńificate may be Gorrected or cancelled
after appropńate motivation, The ceńificate
lośesits Validity after 2o2o-o9_o8 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 wześnia20'15
The date of issueof the

ceńificate:

8th September 2015

ReprodUkowanie, kopiowanie, fotog€fowanie, skanowanie, digataliżacja Atestu Higienicznego
w celach rnarketingowych bez zgody NIZP_PZH jest żabronione,

rłww.pzh.gov.pl

kierownik

