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ATEST H!GIENICZNY
HYGlENIC CERTIFICATE

Wyrób /

HK/B/Oó22tu4t20l3
oRYGlNAŁ

piasek, cement, dolomit, kopolimer octanu winylu i etylenu

containing:

Przeznaczony do
/

e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

product: CEKOL TERMO W2 biała zaprawa klejąca do zatapiania siatkiw systemie
ociepleń CEKOL TERMO W wzmocniona włóknem

ZawierĄący
/

o

zatapiania siatki z włókna szklanego na izolaĄi termicznej wykonanej z wełny mineralnej lub
styropianu wewnątrz i na zewnątrz budynków

destined:

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu wyrobu należy umieścićetykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków
ostrozności wg kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyroby przechowywac w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do
uzytkowania.Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyc do zaniku zapachu przed oddaniem do
użytkowania. Włókna szklane muszą być zabezpieczone przed ich uwalnianiem się do otoczenia.

Wyiworca

/ producer:

CEDAT Sp. z o,o.

80-298

Gdańsk

ul. Budowlanych 19

Niniejszy dokument wydano na wniosek
CEDAT Sp. z o.o.

80-298

/

this ceńificate issued for:

Gdańsk

ul. Budowlanych 19

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów
przezktórąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnośćpo 2018-07_30
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 20,18-07-30
or in the case of changes in composition or in technology of production,
Data wydania atestu higienicznego: 30 lipca 2013

The date of issue of the ceńificate: 30th
Reprodukowanie,

,

W

July

2013

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH.jest zabronione,

www.pzh.gov.pl

