lonsl a ZOł.,\

f"§")
okpzw,"7
,"o

G

a

NARODOWY l NSTYTUT ZDROWIA PU BLICZN EGO
- Państwowy Zakład Higleny

+",

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

PRODUKT Z ATESTEM

ATE§T HlGiENićżNY

BIVB/015 0l01l20l9

HYGlENlc cERTIFlcATE
oRYGlNAŁ
NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLIC HEALTH - NATIoNAL lNSTITUTE oF HYGlENE
WYrób /

product: TOP WHITE ANTI-REFLEX - Antyrefleksyjna farba do ściani sufitów

ZawierĄącY
containing:

dyspersję styrenowo-akrylową, wypełniacze mineralne, biocydy (< 0,2%) i inne składniki wg
dokumentacji producenta

/

PrzeznaczonY
/

destined:

do

stosowania wewnątrz budynkow mieszkalnych, uzyteczności publicznej, w tym takze oświatowowychowawczych i służby zdrowia orazw zakładach usługowych i produkcyjnych, w tym branży
spożywczej bez kontaktu z zywnością (do pomieszczeń ,,suchych")

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

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma
on być używany.

W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniac wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012,739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowyc-h wymagań, jakim
Powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalnośćlóczniczą.
Pomieszczenia, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyc do zaniku zapachu przed oddaniem iĆn do użytku.

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
ul. Sląska 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
którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traci ważność
po 2024-03-12 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2024-03-12 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.
kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 12 marca 2019

The date of issue of the ceńificate: 12th

March

Zakład u Bezp iecze

ń

stw a Zdrow otneg o

2019
NlzP-PzH

Kontakt W sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Srodowiska NIZP-PZH lDepartment of Envirorrmental ńea[h and Safety NlpH00-79'1 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov,pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

