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HYGIENIC CERTIFICATE
Wyrob / product: Farby dyspersyjne do malowania wnętrz:

PRIMA, EKOPROFIT, PRIMA EKO, LATEX SUPER WEISS

Zawierający
/ contalning.

Pzeznaczony do
/ destined:

ATEST HIGIENICZNY HK/B/r 260t0rt20rr
oRYGINAŁ

Wymieniony wyzej 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 po|skim zawierającąza|ecenia dotyczące środków

ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby

przecrlowywaó w mie;scu niedóstępnym dla dżeci. Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, na|eŹy wietrzyć do

zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do użytkowania.
W pzypadku zasiosowania w obiektóch służby zdrowia atestowa.ne^wyroby muszą spełniaÓ wymagania

RozporządzeniaMinistra Zdrowiazdnia2lutego201 1r,(Dz. U. Nr31, poz. 158)wsprawiewymagań,jakim
p"ńI"ńv óopówiadaĆ pod wzg|ędem fachowyńisanitarnym pomieszczenia i urządzeniazakładu opiekizdrowotnej.

Wytworca / producer:
BlRD Leszek Piwoński, Ireneusz Gó|cz

87-700 A|eksandów Kujawski

ośno Drugie 24

Niniejszy dokument vvydano na wniosek / this ceńificate issued for:

BIRD Leszek Piwoński, Ireneusz Gó|cz
87-700 A|eksandów Kujawski

ośno Drugie 24

Atest może byó zmieniony Iub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów

przez którąko|wiek stronę' Niniejszy atest traci ważnośó po 201 5-1 0-07
iuO w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cance||ed after appropriate motivation.

The ceńificate |oses its va|idity after 2016-10-07
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 pażdziernika2011

The date of issue of the ceńificate: 7th october 2011

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanre, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bezzgody NIU P-PZH Jest zabronione

wodną dyspersję żywicy akry|owej, wypełniacze minera|ne, biel tytanową, konserwant (do

o,15o/o), pigmenty i inne składniki wg dokumentacji producenta

stosowania zgodnie z za|eceniami producenta d|a poszczegó|nych wyrobów wewnątrz budynków

mieszka|nycńi użytecznoŚci pub|icznej do dekoracyjno-ochronnego ma|owania ścian i sufitów
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