NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
_ płŃsrwowy zAIaŁAD HIGIENy
NATIoNAL !NSTITUTE oF PUBLlc HEALTH
- NATIoNAL lNSTITUTE oF HYG|ENE
ZAKŁAD H lG l ENy śnooowlsKA
DEPARTMENT OF ENVIRONM ENTAL HYGIEN E
24 Chocimska 00-791 Warsaw

o
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o

Fax (22) 542t287

ATH§T HlGIENlczNY

piasek, cement, inne składniki wg dokumentacji producenta

containing:

Przeznaczony do
/

oRYGlNAŁ

product: Zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa CEKOL ZU-1

ZawierĄący
/

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

HK/B/05 40l0ll2015

HYG!ENIc cERTIFlcATE

Wyrob /

o

destined:

wykonywania izolacji wodoszczelnych na tarasach, balkonach, basenach kąpielowych pod
okładzinę ceramiczną, klinkierową oraz do izolacji murów i słupów fundamentowych pod i
nadziemnych, w kanałach, tunelach i piwnicach

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Na opakowaniu należy umieścićetykietę w języku polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków ostrożnościwg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
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Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic ceńificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwórca / producer:
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CEDAT Spółka z o.o.

80-298

Gdańsk

ul. Budowlanych 19

Niniejszy dokument wydano na wniosek

CEDAT Spółka z

80-298

/

this ceńificate issued for:

o.o.

Gdańsk

ul. Budowlanych 19

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
przedstawieniu stosownych dowodów przez
którąkolwiek stronę, Niniejszy atest traci ważność
po 2020-06-25 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 2020-05 -25 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 czewvca2015

The date of issue of the ceńificate: 25th
Reprodukowanie,
W

June

kierownik
2015

kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
celach marketingowych bez zgody NlZP-PZH jest zabronaone,

www.pzh.gov.pl

