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ATNśT HiffilffiNl6tNY
HYGIENIC CERTIFICATE

WyrÓb / product: . Śueżxł zMYWAcz PoWŁoK LAKIERNlczYcH
- zMYWAcz PoWŁoK LAK|ERNlczYcH PRoFlT - synonim EKozMYWAcz
Do USUWANIA PoWŁoK LAKlERNIczYcH PRoF|T
- EKozMYWAcz PoWŁoK LAKIERN|CZYCH . synonim EKozMYWACzDo
USUWANIA PoWŁoK MALARSK|CH

Zawierający
/ containing:

Pzeznaczony do
/ destined:

dimety|osulfot|enek, estry dikarboksy|owe' ce|u|ozę

stosowania wewnątrz i na zewnątz budynków do usuwania starych powłok |akierniczych z
podłoży: mi nera|nych, sta|owych, drewn ianych, niektÓrych p|astikÓw

Wymieniony wyiej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu na|eŻy umieścić etykietę w języku polskim zawierĄącąza|ecenia dotyczące środków
ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi.
Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym d|a dzieci.
Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu , na|eŻy wywietrzyĆ do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania'

WytwÓrca / producer:
' 'Bird,'S.C. L. Piwoński, |. Gó|cz
87-700 A|eksandrów Kuiawski
ośno Drugie 24

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
''Bird', S.C. L. Piwoński, |. GÓ|cz
87-700 A|eksandrÓw Kujawski
ośno Drugie 24

Atest może być zmieniony Iub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-01.18
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate Ioses its validity after 2015-01-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 17 sierpnia2012

The date of issue of the ceńificate: 17th August 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Aiestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.
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