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NARODOWY I NSTYTUT ZDROWIA PU BLICZN EGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Srodowiska
ATEST HIGIENICŻNYHK|Bl1171l0u20t6

HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONALINSTITUTE OF HYGIENE

WyrÓb / product: BAUTER FARBA TERMo|zoLAcYJNA WEWNĘTRZNA / |zoLPLUS TERMo-
WNĘTRZE

Zawier'ący
/ containing:

Data wydania atestu higienicznego: 18 listopada 2016

The date of issue of the ceńificate: 18th November 2016

Wodną dyspersję kopo|imeru akrylstyren' Wypełniacz, pigment, napełniacze, biocyd i inne
składniki Wg dokumentacji producenta

Pzeznaczony do Wyma|owań Wewnątrz budynków, budynków użyteczności pub|icznej oraz szpita|i
/ destined:

Wymieniony wyŹej produkt odpowiada Wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następu]ących WarunkÓw
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu Wyrobu należy umieścic etykietę W języku polskim zawierającą zaIecenia dotyczące środkóW
ostroŹnościWg kańy charakterystyki Wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pŻepisami prawnymi. Wyrób przechowywac
W miejscu niedostępnym dIa dzieci' Pomieszczenie, po zastosowaniu Wyrobu' na|eży Wietzyć do zaniku zapachu i po
tym czasie nadaje się do użytkowania'
W przypadku stosowania W obiektach służby zdrowia Wyrób musi spełniać Wymagania rozpo|ządzenia Ministra
ztowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz' U.2012.739 z29 czerwca 2012) W sprawie szczegółowych Wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu Wykonującego działaIność |eczniczą'

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych iwaIorów użlkowych produktu
,/ Hygienic ceńificate does not app|y to technica| parameters and uti|ity va|ue of the product

WytwÓrca / producer:
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa chemicznego''PLAsTocHEM'' JeŻy socha
41-407 ImieIin' Woj. ś|ąskie

ul. Hallera 27 I'

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
Przedsiębiorslwo Przetwórstwa chemicznego'.PLASToCHEM'' Jerzy socha
41-407 |mie|in, Wo,i. śląskie

ul. Hallera 27 b

Atest może być zmieniony |ub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificate
którąko|Wiek stronę. Niniejszy atest traci ważność |oses its vatidity afb| 2021.07.12 or in the case
po 2O21-O7 -12 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
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Kierownik

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this ceńificate
Zakład Higieny srodowiska NIZP-PZH / Depańment of EnvironmentaI Hygiene NIPH-NIH

e-mailr sek-zhk@pzh.gov pl tel. +4822 54,21-354, +48 22 54-21-349,fax +48 22 54-21-287
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