
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY Z^KŁAD HIGIENY

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH
- NATIoNAL INSTITUTE oF HYG|ENE

ZAKŁAD HlclENy śRooowIsxł
DEPARTMENT OF ENV|RONMENTAL HYG!ENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw . Phone (22) 542l354i ę2) 5421349 . Fax (22) 5421287 . e-mail: sek-zhk@pzh,gov,pl

ATB§T HiGIENl6ąNY HK/B/0985/02I2015,1

HYG!ENlc cERTlFlcATE -Tffi;ffirWyrób / product: oPTlMA _ farba akrylowa o podwyższonym stopniu białości

ZawierąącY kopolimer akryustyren, Wypełniacze Węglanowe, biei tytanową, metylohydroksyetylocelulozę,
/ containing: biocyd (do 0,2%) i inne składnikiWg dokumentacji producenta

Pzeznaczony do stosowania Wewnątż budynkóW do Wykonywania powłok dekoracyjnych W pomieszczeniach
/ destined: "suchych" typu: salon, sypialnia, pomieszczenia biurowe i inne W budynkach mieszkalnych i

Użyteczności pUbl icznej

Wymieniony Wyżei produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących WarunkóW

/ is acceptable according to hygienic criteńa With the following conditions:
Na opakowaniu Wyrobu naleźy umieścić etykietę W języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środkóW
ostrożnościw9 karty charakterystyki Wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pżepisami prawnymi, Pomieszczenie. po
zaslosowaniu wyrobu, należy Wietzyć do zaniku zapachu j po tym czasie nadaje się do użytkowania,
W pżypadku stosowania W obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać Wymagania rozporządzerria Ministra
zdrońa z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. u.2012.739 z29 czeMca 2012) W sprawie szczegółowych Wymagań, iakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i uźądzenia podmiotu Wykonującego działalność leczniczą.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów 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 PoLsKA sp. z o,o,
40-742 Katowice

ul. Śląska 88

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
pżedstawieniu stosownych dowodów prżez after appropriate motivation. The ceńificate
Kórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its Validity after 2020-10-09 or in the case
po 2020-10-09 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu, of productioń.

Data wydania atestu higienicznego: 9 pażdziernika 2o15

The date of issue of the ceńificate: gth october 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, foiogEfowanie, skanowanie, digilalizacja Atestu Higienicznego
W celach marketinqowych beż żgody NlZP-PzH jest zabronione
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