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ATE§T HiGiENlezNY
HYGlENlc cERTlFlCATE

Wyrób / product: AQUAL|T _ podkład gruntujący wypełniony

zawierąącY
/ containing:

Pźeznaczony do
/ destined:

żywicę styrenowo-akrylową, Węglan Wapnia, Wodę, inne składniki Wg dokUmentacji producenta

stosowania.W obiektach mieszkalnych użyteczności publicznej, W tym W obiektach służby
zdrowia, zakładach Usługowych i produkcyjnych m.in. branży spoż}Ąvczej (bez bezpośreóniego
kontaktu z źywnością)

wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących warunków
i is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions:

Na opako$'aniu.Wyrobu należy umieścić etykietę W języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środkóW
ostroŻnoŚciWg kańY charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pŹÓpiŚami prawnymi. pomieszczenie, po
zastosowaniu wyrobu, należy wietzyć do z€niku zapachu i po iyń tźasió naóale się do uźykowania.
W przypadku stosowania W obiektach słuźby zdrowia Wyrób musi spełniać wyńagania rozioządzenia lVinistra
Uro.wia z dnia 26 .czevca 2012 (Dz. 

,U. 2O'l2.739 z Z9'czeryvca zoł Z; w spriwie-szczegołbwyc'n wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonująóego działalność lóczniczą. ' -

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
przedstawieniu stosownych dowodóW plz ez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-09-24 lub w przypadku zmian w receptuże
albo W technologii w}twarzania wyrobu.

Data wydania atestu higienlcznego: 24 waeśnia 2015

The date of issue of the certificate: 24th september 2o15

Reploduhowanie xopiowanle, folografowan€, skanowanie, dlgllallzacja Ateslu Higien czneqo
W cebch marke!|ngowych beż zgody NlZP-PzH |esl zaoron,one,

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 production.
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