
24 Chocimska 00-791

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
. PAŃSTwowY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
. NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD H IG|ENY KoMU NALN EJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Warsaw o Phone (22) 5421354; (22) 5421349 o Fax (22) 5421287 o e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

WyrÓb / product: Farby dyspersyjne do maIowania wnętrz i elewacji budynków:
MARKA, MARKA ELEWACJA, ELEWACJA PROFIT, MARKA COLOR,
PROFIT ELEWACYJNA COLOR

y9u1dyspersję Żyvlicy akrylowej, wypetniacze minera|ne, bie| tytanową, konserwant (do
0,15o^), pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do stosowania zgodnie z za|eceniami producenta dla poszczegó|nych wyrobów nazewną|rzi
/ destined: wewnątz budynków mieszka|nych i użyteczności pub|icznej do.ochronno-dekoracyjnego

ma|owania ścian i sufitów oraz e|ewacji

Wymieniony Wyżej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the ło|iowing conditions:

Na opakorraniu wyrobu na|eży umieścić etykietę w języku po|skim zawierającąza|ecenia dotyczące Środkówostrożnościwg kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzópiiami prawnyńi. wyrooyprze.chowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pomieszcżeńió, po zastosowaniu wyrobu, na.|ezy wietrzye oozaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do uzytkowania.
W pzypadku zastosowania.w obiektach słuzby zdrowia atestowane wyroby muszą spełniać wymaganiaRozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia2 |utego 201 1 r, (Dz, U' Nr 31, poź. tsa) w sprawie wymaian,larimpowinny odpowiadać pod wzg|ędem fachowyńi sanitarnym pomieszczen ia i uządzenia zakładuopieki zdrowotnej'

ATH€T l{lff|Ef{|ffiffiruY
HYGIENIC CERTIFICATE

ZawierĄący
/ containing:

WytwÓrca / producer:
BIRD Leszek Piwoński, Ireneusz Gó|cz
87-700 A|eksandów Kujawski
ośno Drugie 24

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
BIRD Leszek Piwoński, Ireneusz Gó|cz
87.7a0 A|eksandów Kuiawski
ośno Drugie 24
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Atest może byó zmienlony |ub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodówprzez którąkolwiek stronę. Nlniejszy atest traci ważność po 2o16-,|o.07
lub w przypadku zmian w receptutze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cance|led after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2016-10_07
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higieniczneg o: 7 paidziernika 2011 Kierownik
The date of issue of the ceńificate: 7th october 2011 Zakładu Higieny Komunalnej

Reprodukowanie' kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digita|izacja Atestu Higienicznego 
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w ce|ach marketingówych bez zgody N|zP-PzH jest za6ronione. dr Bofęna Krogutska plo]'T Pd.iaą

IJKIB/1260{02/2011
oRYGINAŁ
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