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NARODOWY lNSTYTUT ZDROW|A PUBLICZNEGO
Państwowy Zaktad Higieny

ĄTEBT HlBiENlffiĘNY
HYGlENlc cERT!FlcATE

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH _ NATIoNAL

Zaktad Higieny Srodowiska

lNsTlTUTE oF HYGIENE

HKIB|0737l0ll201,7

Wyrób / product: Elastyczny beton architektoniczny lndustriaStone

ZawierĄący
/ containing: :,:

Przezna,ee§flła:ilę
/ flg3{i6€d;:.,. : ]

eełna& płai,ętqwłrłrił-Ź pofipropylenu, inne sk&iiińiki w§dokutnóńt€aji producenta

sŃowania przy wykońweniu eleiłacji orazpzy różnego rodzdiu,praćach.wlkąńczeniowych
!ry§wnątrz bud}nku.

W11ryr..ąiq11 ,@ej prodiłkt odpowiada wymaganiom higienicznfm.pzy spdnieniu nast§PujĘelihgrunków
. ,lthe'abrye-named productis,ąsceptable according to hygienic.crlteria with'the following.Cońditions:

Na.opąliti!6niu nale{ qmieścic el,ykieĘ w języku polskim, zawierającązalecenia dotyczące śródkÓ§'§§tr§ŻnoŚci wg
,,*a$t*aiiitłerystykiwyrobu, zgódnie z]obowiązując]łrnl przepiaami prawńymi. Wyrób przechotłlltlvaĆWmiajgcu

niedostępnym dla dzieci.
,,.PornieśŻbżinie po żisłosowaniu:ryrobu; należy il*_tensywnie Wietrzyć do.zaniku zapachu przed Oddatiień ieh,do

użytkołania.

;§tee*§gieiila:ny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości €lę€iżt{ąlycłt]wyrobu
' .,..;.ęygię$l§-!łĘificate does not apply to technical parame'te6, utility value and allergenic propeittu§,,of thBproduct

Wńłórca / producer:
, ,: .- 

' ',, ,]':.:i..itRRssysreM Spółka z ogranicżoną odpowiedzialnością i::
l],:', Dobiesławice 85

.]]].: :i., 28lstźlBąisce

Niniejszy aomłi n§.na]ilrniosek / this ceńifiąite issued for:

", ..KRA§Sy§TEM,§p§fira ł.ograniczoną odpowiedziatnbścł?i
. .:l.. ,:l:..:::,:.. Tórhasż.:l{nas;,Pręże§&€ĘS* ,, ,

oob iil'dławĘe, 8&.2 8;§1,3lB ej sce

Atest może być zmieniony luo*,u$lritt$a*ni9tYp,o ]'',, ]' The§§ńtfieate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowódóurpiz§!....,,, , . ,, l .,. ,'eft§iappropriate motivation. The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnóśĆ loses its validity after 2022-09-15 or in the case
po 2022-09-15 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu, of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 września2017

The date of issue of the ceńificate: 1Sth September 2a17

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hyglEnic ceńificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Depańment of Environmental Hygiene NlPH-NlH

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21_354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-2,|-287

00-791 Warszarł,a. ul. Chocimska24,tęl.: +48 22 849 16 12, f-aks +48 22 849 74 84.
lł-wrł-.pzh.gor,.pl. e-mai1 : dyrektor @pzh. gov.p1

Regon: 000288461. NIP: 525-000-87-3]. PL 98 1020 10.+2 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

Kerownik


