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oRYGlNAŁ

ZawierĄący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

kopolimer kwasu akrylowego, zagęstnik akrylowy, wypeł niacz mineralny, dodatki

szPachlowania powierzchni przed malowaniem oraz uzyskiwania powł ok dekoracyjnych
wewnątrz budynków mieszkalnych i uż ytecznoś ci publicznej (szkoł y, szpitale)

WYmieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speł nieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na oPakowaniu nalezy umieś cić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące ś rodków ostroż noś ci wg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowięującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
pomieszczenia należ y wietrzyć do zaniku zapachu prze oddaniem ich do uzytku.

Wytwórca / producer:

CEDAT Sp. z o.o.

80-298 Gdańsk
ul, Budowlanych .l9

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
CEDAT Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk

ul. Budowlanych 19

Atest moŻe byĆ zmieniony lub unieważ niony po przedstawieniu stosownych dowodów
przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci waż noś ć po 2018-09-20
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2018-09-20
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 wrzesnia 2013

The date of issue of the ceńificate: 20th September 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitaIizacja Atestu Higienicznego
W celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronione,

kierownik
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ATEST H!GlENICZNY HK/B/0900l0ll2013
HYGlENIc cERTlFICATE

Wyrób / product: Gotowa biał a masa szpachIowa
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