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] PRODUKT z ATESTEM i

NARODOWY I NSTYTUT ZDROWIA PU BLICZN EGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST FIIGIENIGZNY
HYGIENIC CERTIFTCATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLTC HEALTH - NATIONAL lNsTlTUTE oF HYGlENĘ
oRYGlNAŁ

Wymieniony wyŻej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkÓw
/ the above_named product is acceptable according to hygienic criteria with the rotlowińg conditions:

Atest dotyczy listew montażovrych produkowanych z pzemiału montał i obrzeŻy meblowych posiadających aktualnea_tesĘ higieniczne świadczące o możliwości zaśtosowania Ęch pĘroóLktów wewnąt- po1ń"5."]"n.
W przypadku stosowania w3j_igł]ryn 9!1!v zorgyia_wyrou musi 

":p"ł"ńe 
*ym"gania .źói,=ąar""ia MinistraZdrowiazdnia26 cze'wca 2012(Dz-u'zo7z.zsez]siczeruvaż6iz|wsprawieszcząołowychtłłymagań, jakimpowinny odpowiadac pomieszceeniai uządzenia podmiotu wyłonująógo działalność ba;-'*e

WyrÓb / product Listwy prryblatowe LB15 z listwami montażowymi oraz akcesoriami
wykończeniowymi

poli(chlorek winylu), stabilizatory.cynkowo-wapniowe, ftalan dwuizononylu, pigmenty, polistyren,
farbę UV, folię PCV i inne składniki wg dokumentacji

Przeznaczony do stosowaniajako listwa przyblatowa do blatów kuchennych wewnątŻ pomieszczeń zgodnie z
/ destined: zaleceniami producenta

Atest higioniczny nle dot. parametrów technlcznych' walońw uĄĄkorrrych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hyglenlc ceńiflcate do.s'not apply to technlcgl parametoB, utility value and altcrgenic propertles of the product

WyhłvÓrca / producer:

PoLl-Eco Twozyłla Sauczne Sp' z o.o.'68_200 Żary
ul. Zwycięzcśw 7

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:
PoLl-Eco Twozyła Sztuczne Sp. z o.o.

68_200 Żary
ul'Zwycięzńw7

ZawieĄący
/ containing:

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

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelledprzedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation. The ceńificatektóąkolwiek stronę. Niniejsry atest traci rrażność loses its validity atter 2021-02-28 orin the casepo 202442-28 lub w przypadku zmian w rccepturze or 
"ń"ió's in composition oi ń-tecrrnotogyalbo w technologii wytwa)zania rłłyrobu. of production.

, NIZP-PZH
Kontakt w sprawie niniejgego atestu higieniczngqo_/ To contact regarding rhis hygienic ndrur"Zakład Bezpieczeń'*zg.'Y^9:T9:^-s_rooo1,1i11 

1lfc:tl'tj ręęqń;i;il'#;;-ental Health and SafeĘ NlPHoo-791 Warszawa, Ul.chocimska24 loo-7g;Ą Warsaw, chocimska zą, poń"j
e_mail: sek-zhk@pzh.gov.pl lel. +48 22 54_21-354. +Ę 22 54-21-ug

Kierownik


