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ATE§T HlcIENi6zNY
HYGlENlc cERTlFlCATE

Wyrób / product: PERFEKTA

Zawierąący
/

oRYGlNAŁ

farba akrylowa o szerokich możliwościachbarwienia

źywicę styrenowo-akrylową, Węglan Wapnia, Wodę, inne składnikiWg dokumentacji producenta

containing:

Pzeznaczony do
/

_

HK/B/0895i02l2o15

destined:

malowania ściani sufitóW W pomieszczeniach "suchych" jak np. salon, sypialnia, biuro, sala
konferencyjna itp,

wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higlenicznym pży spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions:
Na opakowaniu należy umieŚcić etykietę W.ięzyku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środkóW ostroźnościW9
k€rty charakterystyki Wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyrób przechowywać W miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomie§zczenie po zastosowaniU Wyrobu, należy intensywnie Wietlzyć do zaniku Zapachu przed oddaniem do
użytkowania.

Atest higieniczny nie dotyczy parametróW technicznych iwaloróW użytkowych produktu
/ Hygienic ceńificate does not app|y 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 ceńificate issued for:
Farby KABE Polska Sp z o,o,

40-742

Katowice

ul, Śląska 88

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
pżed€tawieniu stosownych dowodów prżez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-09-24 lub W plzypadku zmian w rccepturze
albo w technologii Wytwarzania Wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropńate motivation. The ceńificate
loses G Validity aftel2o2o-og-24 or in the case
of changes in composition or in technology
of production,

Data Wydania atestu higienicznego: 24 wześnia 20.15
The date of issue of the
Reprodukowanie,
W

ceńificate: 24th September 2o15

kopiow€nie, fotografowanie §kanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
celach marketingowych bez zgody NIZP_PZH jestzabronione,

www.pzh.gov.pl

kierownik

