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WyrÓb / product: Mozaikowa masa tynkarska do nakładania pacą: MARMURIT, MARMUR|T
coLoRATo

ZawierĄącY wodną dyspersję żywicy akrylowej, biocyd (do 0,2%), środki pomocnicze pochodzenia
/ containing: organicznego, wypełniacze i inne składniki wg dokumentacji producenta

Pzeznaczony do stosowania Wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej w tym
/ destined: obiektach służby zdrowia i oświatowo-wychowawczych

WYmienionY wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na oPakowaniu wyrobu należy umieścic etykietę w języku polskim zawierĄącązalecenia dotyczące środków
ostroŻnoŚci wg kartY charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi prŹÓpiŚami prawnymi. Wyrób przechowywac
w miejscu niedostęPnym dla dzieci. !V przyRadku stosowania w Ótiióttacrr słuzby zdrowia wyrób musi spełniac
wYmagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia26 czerwca 2012 r. ( Dz. U. 2012 r., poz.lso ) w sprawie
szczegolowYch wYmagań, jakim powinny odpowiadac pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia Podmiotu wykonującego działalnośc leczniczą, Pomieszczenie pó zastosowańiu wyrobu , należy
intensywnie wietrzyc do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania,

Atest higienicznY nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ HYgienic ceńificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies 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

Data wydania atestu higienicznego: ,l1 września 2018

The date of issue of the certificate: 1 1th Septem ber 2018

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelledprzedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses iis validity after 2023-09 -11 or in the case
Po 2023-09-1 1 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of prodriction,
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Kontakt w sprawie niniejszego atesiu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład BezPieczeństwa Zdrowotnego Środowiska rulZp-pzHl Depańment of E-nvirońental'ńeafth and Safety NlpH_NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 t 00-791 Warszawa, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +4822 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287


