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NARODOWY lNSTYTUT ZDROW|A PUBLlCZNEGO PZH

- Państwowy lnstytut Badawczy
National lnstitute of Public Health NlH _ National Research lnstitute

ATEST HlGlEN|CZNY B.BK.601 11.0483.ż022

HYGlENlc cERTlFlcATE oRYGlNAŁ

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH NlH - NATIoNAL RESEARGH lNsTlTUTE

Wyrob / product: BUDoGRUNT WG - uniwersalny preparat gruntujący - pfzeznaczony do wnętrz

ZawierĄący
i containing:

Przeznaczony do
/ destined:

wodną dyspersję akrylową, biocydy (<0}%) i inne składniki wg dokumentacji producenta

właściwego przygotowania podłoża pod powłoki malarskie, mineralne zaprawy tynkarskie i

okładziny ceramńzne; do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłożY budowlanYch

występujących wewnątrz budynków

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
-/ 

the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyżej wymienione zastosowanie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i warunkami technicznYmi jakim

powinny oopowiadać obiekty orazzasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie..Na opakowaniu naleŻY

umieście et}kietę w języku fiolskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystYki

wyrobu, ,gódnie', o-bowiązującymi przepisańi prawnymi. Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla

oźieci. pomieszczenie po'zasio-sowaniu'wyrobu, należy intensywnie wietrzyć do zaniku zaPachu Przed oddaniem do

użytkowania. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów uzytkowych i oceny właŚciwoŚci

alergizujących wyrobu.

Wytworca / producer:
Farby KABE Polska Sp. z o.o.

40-742 Katowice
ul. Śląska 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 The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów pzez after appropriate motivation. The ceńificate
i<tórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność Ioses its validity after2027.08.3O or in the case
po zózl ,oa.sg lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzarlia wyrobu. of production.

kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 30 sierpnia2022

The date of issue of the ceńificate: 30th August 2022
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Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego tTo contact regarding this hygienic ceńificate

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego środowTska 1.1lzp PŻH - PlB / Depańment of Environmental Health and SafetY NlPH NlH - NRl

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-m ail : sekretariat-bk@ pzh. gov, pl tel. + 48 22 54-21 -354, + 48 22 54-21,349


