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NARODOWY lNSTYTUT ZDROWIA PUBL|CZNEGO
- Państwowy Zaktad Higieny

Zaktad Higieny Środowiska

ATE§T l{i6lĘNi§eNy HKIBt0265tOlt2016
HYGlENIc cERT|FlcATE

NAT|oNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NAT|oNAL lNST|TUTE oF HYGlENE
oRYGlNAŁ

Wyrób / product PR|MA - dyspersyjna farba akrylowa

Zawierąący
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

Data wydańia atestu higienicznego: 21 marca 2016

The date of issue ofthe certificate: 21st March 2016

Wodną dyspersję kopolimeru akryl/styren, Wypełniacze Węglanowe, ditlenek tytanu, biocyd (do
0,2%) i inne składniki wg dokumentacji producenta

stosowania Wewnątz budynkóW - do Wykonwania białych powlok malarskich, W tym do
malowania ścian i sufitóW W "suchych" pomieszczeniach mieszkalnych, gospodarczych,
magazynowych i pżemysłowych

wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hyglenic criteria With the followjng conditions:

Na opakowaniu należy umieścic etykietę W języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków osiroźności Wg
karty charakterystyki Wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,
Wyrób przechowywać W miejscu niedostępnym dla dzieci,
Po zastosoJ,/aniu Wyrobu pomieszczenie należy Wietżyć do zaniku zapaóu i po tym czasie nadaje się do
użytkowania .

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i Walorów użńkowych 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:
Fańy KABE PoL§KA Sp, z o.o,
40-742 Katowice

ul, Śląska 88

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropńate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważno.ść loses its validity after 2o21-og-21 or in the case
po 2021-03-21 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo W technologii wytwarzania wyrobu. of production,

kierownik
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Hi9ieny Środowiska NlzP-PzH / Department of Envirońeńtal Hygienó NlPH-NIH

e_mail: sek-zhk@pzh.gov_p| lel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349,1ax +48 22 54-21-287

00-79l Warszawa, ul. Chocimska 24, tęl .: ł48 22,849 76 12, iaks +48 22 849 
.74 84.
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