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NARODOWY lNSTYTUT ZDROW|A PUBL|CZNEGO - Państwowy Zaktad Higieny
NATIONAL lNSTITUTE OF PUBL|C HEALTH - National lnstitute of Hygiene

ZAKŁAD BEZP l ECZENSTWA ZDROWOTN EGO SRODOW| SKA
DEPARTMENT OF ENV|RONMENTAL HEALTH AND SAFETY

§

PRoDUKT Z ATESTElvl

ATEST H|GIEN|CZNY

B_BK_602l1-0436t20

HYG!ENlc cERTlFlcATE
oRYGlNAŁ
NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLIC HEALTH _ NAT|oNAL INSTITUTE oF HYGIENE
Wyrób /

product: cEKoL ZU-1 Zaprawa uszczetniająca jednoskładnikowa

Zawierający

piasek, cement, inne składniki wg dokumentacji producenta

Pzeznaczony do

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

/ containing:

/

destined:

WYmieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma
on być używany.

Na oPakowaniu należy umieścićetykietę w języku polskim, zawierĄącązalecenia dotyczące środków ostrożnościwg
kartY charakterystykiwyrobu, zgodnie z obowiązującymi pzepisami prawnymi, Wyrób pzóchowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości
alergizujących wyrobu
/ HYgienic ceńificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic propeńies of the product

Wytworca / producer:

CEDAT Spółka z o.o,

80-298
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Niniejszy dokument wydano na wniosek

CEDAT Spółka z o.o.
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Gdańsk
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The ceńificate may be corrected or cancelled
after appropriate motivation. The ceńificate
loses its validity alter,2025,07,22 or in the case
of changes in composition or in technology
of production.

przedstawien u stosownych dowodó w przez
którąkoIwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność
po 2025,07,22 lub w przypadku zmian w recepturze
albo w technologii wytwarzania wyrobu.
i

Data wydania atestu

h

igien iczneg o: 22 lipca 2020

The date of issue of the certificate: 22nd

July
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this ceńificate issued for:

Atest może być zmieniony lub unieważniony po
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dr hab. Jolanta So/ecła, prof.

o

L.c,<(
NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńificate
ZakładBezpieeeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH7 Depańment of E_=nvironmental Health and Safety NlPH-NlH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh,gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349

