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Product: PROF|LATEX

- Farba lateksowa o wysokiej

odporności na zabrudzenie

Zawierający

żywicę akrylową, pigmenty, wodę

Przeznaczony do

stosowania w obiektach mieszkalnych, użytecznościpublicznej, w tym także oświatowowychowaw. i słuzby zdrowia (m.in. salach zabiegowych,operacyjnych) oraz w zakładach
usługowych i produkcyjnych,w tym w branży spożywczej bez kontaktu z żywnością

i containing:

/

destined:

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

Na oPakowaniu naleŻY umieŚciÓ etykietę w języku polskim, zawierającązalecenia dotyczące środków ostrożności
wg
kańY charakterystyki wyro!u, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przóchowywac w miejscu
niedostęPnYm dla dzieci.W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyiob musi spełniaó wymagania
rozPoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2oa2,73g z 29 czerwca zolz w spiawió
1
szczegółowYch wYmagań, jakim powinny odpowiadaó pomieszczenia i urządzenia podmiotu *ykonującego
działalnośćleczniczą. Produkty mogą byc zastosowane w pomieszczeniacń słuzby zdrowia o
[oowy2Śzo'nych

wYmaganiach higienicznych (sale operacyjne, OlOM itp.), jeżeli została potwierdzóna klasa czystoś'cil, z,': wg
normy lSO 14644-1.

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
Wytworca / producer:

Farby KABE Polska Sp z o.o.
40-742
Katowice
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Niniejszy dokument wydano na wniosek / thls certificate issued for:
Farby KABE Polska Sp z o.o,

40-742
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Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó
po 2023,08.14 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu,
Data wydania atestu higienicznego. ,14 sierpnia2018

The date of issue of the ceńificate: 14th

August

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses iis validity after 2023.08.14 or in the case
of changes in composition or in technology
of production,
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Kontakt W sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
_
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NlzP-PzH tDepartment of E-nvirorrmental Health and
Safety NlPH_NlH
00-791 Warszawa, rll.Chocimska 24 l 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

