9ś§

NARODOWY lNSTYTUT ZDROWlA PUBLlCZNEGO

ś-,,/a \J.

iPZH

:iffiEiEi;;?i

- Państwowy Zakład Higieny

"=

JJ^
"(

Zakład H

ATEST HlGiENiózNY

i

gi

eny Środowis ka
HK/B/0088/01/2017

HYGlENlc cERTlFlcATE
oRYGlNAŁ
NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NAT|oNAL lNsTlTUTE oF HYG|ENE
Wyrób /

product: AKoRD PR|NT _ akrylowa farba strukturalna do natrysku

Zawieąący
/

żwicę syntetyczną

ditlenek tytanu, Wypełniacz mineralny, biocydy (do 0,2%) i inne składniki Wg

dokumentacji producenta

containing:

do
destined:

Przeznaczony
/

|

Wykonywania powłok malarskich Wewnątrz budynkóW na podłożach mineralnych oraz podłożach
pokrytych dobże związaną powłoką na bazie twolzyw sztucznych, zgodnie z zaleceniami

producenta

Wymieniony vvyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym pży spełnieniu następujących WarunkóW
/the above-named product is acceptable according to hygienic criteria With the fo||owing conditions:
Na opakowaniu Wyrobu należy Umieśció etykietę W języku polskim, zawieąącą zalecenia dotyczące środkóW
ostrożnościW9 kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Po zastosowan!u
Wyrobu pomieszczenie należy Wietlzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użylkowania.
Wyrób przechowywać W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dotyczy parametróW technicznych iwalorów użytkoltlych produktu
/ Hyglenic 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

KatoMce

ul. Śląska 88

Atest może byó zmieniony lub uniewźniony po
przedstawieniu §tosownych dowodóW przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2022-0131 lub W przypadku zmian W receptuże
albo W technologii wytwarzania wyrobu.

kierownik

Data Wydania atestu higienicznego: 31 stycznia 2017

The date of issue of the certiflcate:

31stJanuary

The ceńlficate may be corrected or cancel|ed
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its vatidity alter 2o22-o1-g1 or in the case
of changes in composition or in technology
of production,

2017

Kontakt W sprawie niniejszego atestu higienicznego

/

To contacl regarding thi§ hygńnic ceńificate

zakład Higieny srodowiska NlzP-PzH / Depańment of Environmental Hygiene NlPH-NlH
e-mail| sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, łax: +4a 22 54-21-287

00_791 Warszawa, ul. Chocimska 24, lel

-:

+48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84,

rłłłlv,pzh.gov,pl,e-nlail: dyrektor@pzh.gor,.pl
Regon: 00028846l, NlP: 525-000-87-32, PL 98 l020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

