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NARODOWY I NSTYTUT ZDROWIA PU BLICZN EGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENIGZNY
PRODUKT Z ATESTEM

HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

BK/B/095 0t02t201,9

Wyrób / product: Listwa dywanowa LP50 z akcesoriamiu4ykończeniowymi

poli(chlorek winylu), stabilizatory cynkowo-wapniowe, ftalan dwuizononylu' pigmenty, polisĘren'
farbę UV'i inne składniki wg dokuńentacji

Pzeznaczony do stosowania jako listwa wykończeniowa dyłanowa
/ destined:

Wymieniony wyŻej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym pzy spełnieniu następujących warunków
/ the above'named product is acceptable according to hygienic criteria with the toltowińg conditions:

W pzypadku stosowania wobiektach służby zdrowia_wyrÓb musi spełniaÓ Wymagania rozpoządzenia MinistraZdrowia z dnia 26 czerwct 2012 (oz' U.2oi2.73g z zg'czerwca ió{ziisprawie szcząółowych wymagań' jakimpowinny odpowiadaĆ pomieszcaenia i uządzenia podmiotu 
'yrońu;ąógo działalnósc[ań;;

Atest higienlczny nio dot. panametrów technicznych' walorów użytkourych i oceny wlaściwości alergizujących wyrobu/ Hyglcnic ceńificatp do€s not apply to technical paramoteE, ufllity value and altergenic properdE of the product
Wytwórca / producer:

PoLl-Eco Twoąnła Sztuczne Sp. z o.o.
6a_zoo Żary
ul. Zułycięzców 7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
PoLl-Eco Tworz}łva SŻucane Sp' z o.o.68-200 Żary

ul.Zwycięzńw7

Zawierający
/ containing:

Data wydania atestu higienicznego: 28 lutąo 20,l9
The date of issue of the certificate. 2gth February 2O1g

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancetledprzedstawieniu stosownych dowodów przez arur ap|ropriate motivation. The ceńificatektóąkolwiek stronę. Niniejsry atest traci ważność loses iG validity after 202442-28 orin the casepo 202442-28 lub w przypadku zmian w receptuze 
"f;h"ń; in cbmposition oi in tecnnologyalbo w technologii w1Ąrarzania ułyrobu. of production.
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Kierownik

NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejsząo atestu higienicznego-/ To contact rogarding this hygienic certificatezakład B9zpiec'zen'Yi1d.'i*,::T: 

iól":l.^rrr':P.d9:Ę1fi;;ioii'n_uiion'"ntal Health and Safety NlPH-NlH00-79'l Warszawa' ul.Chocimska 24 t oo-?g;1wańiw, ćr'ocimsra zł, pońno
e_mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 u-21-354' +Ę 22 5r'.-21-3!;g


