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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product Listwy prrypodłogowe twardo-miękkie LP60 z akcesoriami u4ykończeniowymi

golr{ctt1919! winylu), ftalan dwuizononylu, pigmenty, polistyren, stabitizator wapniowo-cynkowy,
furbę UV i inne składniki wg dokumentag'i

Pzeznaczony do stosowania jako listwy przypodłogowe wewnątz pomieszczeń zgodnie z zaleceniami producenta
/ destined:

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the toltŃińg conditions:

W przypaołu stosowania w_o_biektach służby zdrowia_wyrób musi spełniac wymagania rozpoaądzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwc€l 20'12 (Dz. L).2012.739 z |9.eewe.a zólz7 w spiawń .'c""gón*yiń wymagań' jakim
powinny odpowiadać pomieszceenia i uządzenia podmiotu wykonującógo ciziałalność u&niczą.

Atest higleniczny nie doL parametrow technicznych, walońw użytkoqych i oceny ułaściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic ceńificate does not apply to tcchnical parametors, utiliĘ value and allergenic prop€ńie9 of the product

WytwÓrca / producer:

PoLl - Eco Twozyła Sztuczne Sp. z o.o.
68_200 Żary
ul. ZurycięzcÓw 7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
PoLl - Eco Twoa1nła Sztuczne Sp. z o.o.
68-200 Żary

ul.Zwycięzcow7
Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelledprzedstawieniu stosownych dowodów pzez after appropńate motivation. The ceńificatektórąkolwiek stronę. Niniejsry atest t'"ci ważność loses its valiaity aller 202442-28 or in the casepo 202442-28 lub w prrypadku zmian w recepturze of changes in cbmposition oi ń-tecrrnologyalbo w technologii wytwaŻania wyrobu. of prodtiction.

Data wydania atestu higienicznego: 2g lutego 2019
The date of issue of the ceńificate: 28th February 2o19

Kontakt w sprawie niniejszego alestu higrenicznego / To contact regarding this hygienic 
"edncateZakład Bezpieczeństwa zdrowotnego Śiodowisra r.l]zp-pznJ oepartment ót e-Ńiiónmental Health and safety00'791 Warszawa' ul.Chocimska 24 l oo-7g;1Warsaw, Chocimska zą, póńno

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pt tet- +4E 22 54-21 _3S4, +48 22 il_21-g4g
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