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Wyrób I product:

Zawierający
I containing:

Przeznaczony do
I destined:
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Listwy przyblatowe NanoSILVER z listwami montażowymi i akcesoriami
wykończen iowymi

poli(chlorek winylu), ftalan diizononylu, stabilizator wapniowo-cynkowy, polistyren, szkło
zawierające fosforan srebra, folię poliestrową, pigmenty i inne składniki wg dokumentacji
producenta

stosowania wewnątrz pomieszczeń

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
I is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 ( Dz. U. 2012.739 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Atest nie uwzględnia ewentualnych właściwości alergizujących wyrobu.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
I Hygienic certiticate does not apply to technical parameters and utility value ot the produet

Wytwórca I producer:
POLl-ECO Tworzywa Sztuczne Sp. z o. o.

68-200 Żary

ul. Zwycięzców 7

Niniejszy dokument wydano na wniosek I this certificate issued for:
POLl-ECO Tworzywa Sztuczne Sp. z o. o.
68-200 Żary

ul. Zwycięzców 7

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2021-07-01 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certiticate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The certiticate
loses its validity after 2021-07 -01 or in the case
ot changes in composition or in technology
ot production.

www.pzh.gov.pl

Data wydania atestu higienicznego: 1 lipca 2016

The date of issue of the certificate: 1st July 2016


