
24 Chocimska O0-791

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
. PAŃSTwowY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
. NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD H lG| ENY KoMU NALN EJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Warsaw o Phone (22) 5421354; (22) 5421349 o Fax (22) 5421287 o e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATffisT HiGlHNlGĘNY
HYGIENIC CERTIFICATE

Wyrób / product: s|KKENs RUBBOL BL SATURA wodna ema|ia; satynowy połysk; biała i
bazy do barwienia w systemie Golor-Mix

Zawierający / containing: kopo|imer syntetyczny, dit|enek tytanu, polimer, zywicę syntetyczną,
2-(2-etoksyetoksy)-etano|, biocyd i inne składnikiwg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: profesjonalnego stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta,
Wewnqtrz i na zewnątz pomieszczeń, w tym w budynkach
mieszkaInych, użyteczności pubIicznej,słuzby zdrowia,oświatowo-
wychowawczych, zakładach pzemysłowych, w tym branzy spoiywczej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujqcych
WarunkÓW / is acceptab|e according to hygienic criteria with the fo||owing conditions:

Na opakowaniu nalezy umieściÓ etykietę w języku po|skim, zawierającą za|ecenia dotyczące
ŚrodkÓw ostrożności wg kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi. WyrÓb przechowywaĆ w miejscu niedostępnym d|a dzieci. W czasie prac i po ich
zakończeniu pomieszczenie na|eży wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadaje się do
uzytkowania. Wyrób nie jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu z żywnością' W
przypadku zastosowania w budynkach słuzby zdrowia produkty muszą spełniać wymagania
Rozpoządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.1 1.2006r. (Dz. U. nr 213 poz. 1568) w sprawie
Wymagań, jakim powinny odpowiadaÓ pod wzg|ędem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
Wzqdzenia zakładu opiekizdrowotnej. Atest nie obejmuje banłnikÓw stosowanych w systemie
Color-Mix.

WytwÓrca / producer:
AKZO NOBEL DECO GmbH
D-5O827 Kolonia
Vitalisstrasse 198 - 226, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS Sp. z o.o.
01-531 Warszawa
u|. Wybrzeże Gdyńskie 6D

Atest może byó zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2015-04-30
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancel|ed after appropriate motivation'
The ceńificate loses its validity after 20{5-04.30
or in the case of changes in composition or in technology of production.
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Data wydania atestu higienicznego: 30 kwietnia2010

The date of issue of the ceńificate: 30th Apri| 2010

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