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HYGlENIc cERTlFlcATE

Wyrób /

.

oRYGlNAŁ

ściani sufitóW

Wodną dyspersję kopolimerU Syntetycznego, Węglan Wapnia, ditlenek tytanu, biocyd (do 0,2%)

i

inne składniki Wg dokumentacji producenta

W obiektach mieszkalnych, Użytecznościpublicznej, W tym: W obiektach służby
zdrowia oraz zakładach usługowych i produkcyjnych - Włącza|ąc branżę żWnościową(bez
bezpośredniego kontaktu z żywnością)

stosowania

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących WarunkóW
/ is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions:
Na opakowaniU należy umieścićetykietę W języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środkóW ostrożnościWg
karty charakterystyki \Ą/yrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywac W miejscu
niedostępnym dla dzieci, Po zainstalowaniu Wyrobu pomieszczenie należy Wietżyć do zaniku zapachu i po tym czasie
nadaje się do użytkowania,
W pzypadku stosowania W obiektach służby zdrowia Wyrób musi spełniaó Wymagania rozpoządzenia l\4inistra
zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U.2012.739 z29 czerwca 2012 ) W Sprawie szczegołowych Wymagań, jakim
powinny odpowiadac pomieSzczenia i urządzenia podmiotu Wykonującego działalnoścleczniczą.

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 ceńificate issued for:
Farby KABE POLSM 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_02-13 |ubW przypadku zmian w recepturze
albo W technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity aftel2020-02-13 or in the case
of changes in composition

of production.

Data vvydania atestu higienicznego: 13lutego 20'l5
The date of issue of the

ceńificate:

13th

February

2015

kopiowanie, fotografowanie, skanowan e digitalizacja Atestu Hlgienicznego
Wcelach ma*etingowych bezzgody NIZP-PZH jestzabronaone.

Reprodukowanie,

www.pzh. gov.
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