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Wyrob/ product: Farby dyspersyjnedo malowaniawnętrz:
PRIMA,EKOPROFIT,PRIMAEKO, LATEX SUPER WEISS
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Wytworca/ producer:

BlRD Leszek Piwoński,IreneuszGó|cz
A|eksandów Kujawski
87-700
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ośnoDrugie24
Niniejszy dokument vvydano na wniosek / this ceńificate issued for:
BIRD Leszek Piwoński,IreneuszGó|cz
A|eksandów Kujawski
87-700
ośnoDrugie 24
Atest może byó zmieniony Iub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąko|wiek stronę' Niniejszy atest traci ważnośópo 2015-10-07
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.

Datawydaniaatestuhigienicznego:7 pażdziernika2011
The dateof issueof theceńificate: 7thoctober 2011
Atestu Higienicznego
skanowanre,digitalizacja
kopiowanie,fotografowanie,
Reprodukowanie,
bezzgody NIUP-PZH Jestzabronione
w celach marketingowych
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