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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NAT|oNAL INST|TUTE oF HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw

ZAKŁAD HlGlENy śRooowlsxł
DEPARTMENT OF ENVlRONMENTAL HYGIENE
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ATE§T HiGIEN|óZNY
HYGlENIc cERTIFlGATE

Wyrób /

oRYGlNAŁ

Wodną dyspersję Winylowo-akrylową, ditlenek tylanu, Wypełniacze mineralne, biocyd

containing:

Przeznaczony do
/

e-mail: §ek.zhk@pzh.gov.pl

HK/B/0985/01/2015

product: M|LAMAT - farba na plamy izacieki do ścianisufitóW

Zawierający
/

.

stosowania wewnątź budynkóW do malowania mocno zabrudzonych powiezchni sufitóW i ścian
pokMych trudnymi do usunięcia plamami nikotyny, sadzy olaz zaclekami Wodnymi

destined:

wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria With the following conditions:
Na opakowaniu należy umieścićetykietę W języku polskim, zawiera.iącą zalecenia dotyczące środkóW ostrożnościWg
kańy charakterystyki Wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać W miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomieszczenie po żastosowaniu Wyrobu, należy intensywnie Wietrzyc do zaniku zapachu przed oddaniem do
użytkowania.

Atest higieniczny nie dotyczy parametróW technicznych iwaloróW użytkowych produktu
/ Hygienic ceńifiGate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwórca / producer:
Farby KABE PoLSM Sp, z o.o,

40-742

Ul.

Katowice

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 przez
KÓrąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2020-10-09 lub W przypadku zmian W recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificat€ may be corrected or cancelled
after appropriate motivation, The ceńificate
loses its validity after 2o2o-1o-o9 or in the case
of changes in composition or in technology

of production.

Data Wydania atestu higienicznego: 9 października 2015
The date of issue of the
Reprodukowanie,

ceńificate:

kopiowanie, fotog€fowanie,

gth

october

2015

skanowan]e, digitalizacja Atestu Higienicznego

w celach marketingowych beż zgody

NlzP-PzH iesizabronione,

www.pzh.gov.pl

kierownik

