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Wyrób /

product: AQUAL|T

ZawierĄący
/

containing:

Pzeznaczony do
/

destined:

- podkład gruntujący wypełniony

pzygotowania podłoza przed malowaniem w obiektach mieszkalnych, użytecznościpublicznej w

ivń, w obiektach słuzby zdrowia oraz zakładach usługowych i produkcyjnych

w tym również

branży spożywczej

dyspersję styrenowo-akrylową, kzemian potasu, dyspersję silikonową, ditlenek tytanu, węglan
wapnia, wodorotlenek potasu, środkipomocnicze, wodę

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom hi9ienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu należy umieścićetykietę w języku polskim, zawieralącązalecenia dotyczące Środków ostroŻnoŚci wg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi. Wyrób pzechowywaĆ w miejscu
niedbstępnym Óla'ozieĆi. Pomiószczenie po zastosowaniu wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu
pzeo oóoaniem do użytkowania. W przypadku zastosowania w budynkach służby zdrowia produkty muszą spełniaĆ
wymagania Rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. (Dz.U. 29.03.2019, poz.595) w sPrawie
sŹcze!ółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działainośó leczniczą. Atest nie obejmuje dopuszczenia do kontaktu z żywnościąoraz produktami przemysłu rolnospozywczego i farmaceutycznego.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właŚciwoŚci alergizujących wyrobu
product
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies of the

Wytworca / producer:
Farby KABE Polska Sp. z o,o.
Katowice
4o-742
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
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2025.09.04 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 validiĘ afteź025.09.04 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 września2020

The date of issue of the

ceńificate:

4th September 2020
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Śiodowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Hea|th and Safety NlPH-NlH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh. gov. pl 1ę1. +48 22 54-21,354, + 48 22 54-21 -349

