
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- pł Ńsrwowy ZAKŁAD HIGIENy

NATIoNAL lNSTITUTE oF PUBLlc HEALTH
_ NATIoNAL lNST|TUTE oF HYGIENE

ZAł <ŁAD H lG IENY sRoDoWlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIEN E

24 Chocimska 00-791 Warsaw o Phone (22) 5421354; (22) 5421349 o Fax (22) 5421287 o e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ńTE$T H|GIEN|GZNY HK/Bl1466l0Il20I2
HYGlENlc cERTlFlcATE

Wyrób / product: PREPARAT GRUNTUJĄCY CEKOL GM-84

Data wydania atestu higienicznego: B lutego 2013

The date of issue of the ceńificate: 8th February 2012

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

Zawierąący kopolimery akrylowe, konsenruanty (do 0,2%), banł ione kruszywo kwarcowe i inne skł adniki wg
/ containing: dokumentacji producenta

Przeznaczony do stosowania w budownictwie zgodnie z zaleceniami producenta jako preparat zwiększający
/ destined: przyczepnoś ć i uł atwiający nakł adanie powł ok dekoracyjnych wewnątrz i na zewnąlrz

pomieszczeń

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

Na opakowaniu wyrobu należ y umieś cić etykietę w języku polskim zawierĄącązalecenia dotyczące ś rodków
ostroż noś ci wg kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu , należ y wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do uzytkowania,

Wytwórca / producer:

CEDAT Sp. z o.o,

80-298 Gdańsk

ul. Budowlanych 19

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

CEDAT Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk

ul. Budowlanych 19

Atest moż e byó zmieniony lub unieważ niony po przedstawieniu stosownych dowodów
przezktórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci waż noś ć po 2018-02-08
lub w przypadku zmian w receptuze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The ceńificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The ceńificate loses its validity after 2018-02-08
or in the case of changes in composition or in technology of production.
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