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HYGIENIC CERTIFICATE

Wyrób / product: SIKKENS RUBBOL BL AZURA wodna ema|ia; Wysoki połysk; biała i bazy
do barwienia w systemie Golor-Mix

ZawierĄący / containing: 'yt"fi i).J:gfr:t,ffi5[$3?T;.fi''x1?[ffilffi!"T.1"':".ł:ljiproducenta

Przeznaczony do / destined: wewnąt zi nazewnątrzpomieszczeń, w tym w budynkach
mieszkalnych,uŹytecznoŚci pub|icznej,służby zdrowia,oŚwiatowo.
wychowawczych, zakładach pzemysłowych, w tym branŻy spożywczej

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

Na opakowaniu nalezy umieŚciÓ etykietę w języku po|skim, zawierającąza|ecenia dotyczące
środków ostroinościwg karty charakterystykiwyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami
prawnymi. WyrÓb pzechovrryłrac w miejscu niedostępnym d|a dzieci. W czasie prac i po ich
zakończeniu pomieszczenie na|ezy wietrzyÓ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do
uŻytkowania. WyrÓb nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z iywnoŚciq. W
przypadku zastosowania w budynkach słuzby zdrowia produkty muszą spełniaÓ wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.1 ,t.2006r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadaó pod wzg|ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urządzenia zakładu opiekizdrowotnej. Atest nie obejmuje barwnikÓw stosowanych w systemie
Color-Mix.

WytwÓrca / producer:
AKZO NOBEL DECOGmbH
D-50827 Kolonia
Vitalisstrasse 198 - 226, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS Sp. z o.o.
01-531 Warszawa
ul. Wybzeże Gdyńskie 6D

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przezktórąko|wiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośó po 2015.04-30
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2015-04-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.

,--,_7-';
': ' "'i:".
, : ,ź" , : ' ,

Data wydania atestu higienicznego: 30 kwietnia2010

The date of issue of the certificate: 30th April 2010

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