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NATIoNAL INSTITUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL lNsTlTUTE oF HYGIENE
Wynób /

product czYŚclr PURSAN AE

Zawierający
/

aceton, gazy z ropy naftowej - skroplone

containing:

Pzeznaczony
/

500

destined:

do

profesjonalnego czyszczenia pzy przetwórstwie pianki i klejów poliuretanowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu należy umieścic etykietę w jęąlku polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków ostrożnościwg
kaĘóarakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi, Wyrob przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
W czasie wykonywania prac i po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Ęgienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility vatue of the product
Wytwórca / producer:
POLYCHEM SYSTEMS Sp, z o.o.

60-003

Poznań

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
POLYCHĘM SY§TEMS Sp. z o.o.

60-003

Poznań

ul. Wołczyńska 43

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieni'u stosownych dowodów ;irzez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2021-09-13 lub w pżypadku zmian w recepturze
albo w technoIogii wytwarzania wyrobu.
Data wydania atestu higienicznego: 13 września2016

The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity after 2021-09_13 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

kierownik

The date of issue of the ceńificate: 13th September 2016

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Higieny ŚrodowiŚka 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 54-21-287
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