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HYG|ENlc cERTlFlcATE

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH - NATIoNAL
oRYGlNAŁ

lNsTlTUTE oF HYGIENE

Zawierający Żyvlicę akrylową, wypełniacze mineralne, ditlenek tytanu, pochodne izotiazolinonu (do 0,08%),
i containing: metYlohydroksyetylocelulozę i inne składniki zgodnie z de'iilaracją producenta

Przeznaczony do wymalowań Ścian i sufitów w pomieszczeniach mieszkalnych ,uzyteczności publicznej w tym
/ destined: oŚwiatowo-wychowawczych, służby zdrowia, szpitalach, o'oiełtain branży farmacerrtycznÓ;,

sPoŻYwczej i gastronomicznej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

WYmienionY wYzej Produkt odPowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunkow
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions,

Na oPakowaniu wYrobu należy umieŚcić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków
ostroŹnoŚci wg kańY charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi prĄisami prawnymi. po zastosovraniu
wYrobu Pomieszczenie należy wietrzyc do zaniku zapachu i potym izasie nadaje się do użytkowania. \lJyróbprzechowywac w miejscu niedostępnym dla dzieci,
W PrzYPadku stosowania w_obiektach słuzby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia MinistraZdrowiazdnia26 czerwca 2012r, (Dz. U.2012r.,poz.l39 )wsprawieszczegóńwycrrw}magiri, jakim powinny
odPowiadaĆ Pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenii poońiotu wyxónulącego działalnośc
leczniczą,

Wyrób / product: soFFlTTo Biała Farba Antyrefleksyjna do Sufitów

Atest higienicznY nie dot. Parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ HYgienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

SEMPRE Farby Sp. z o,o,

43-301 Bielsko - Biała

ul. Gen. J. Kustronia 60

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
SEMPRE FARBY Sp. z o.o.
43-301 Bielsko-Biała

Data wydania atestu higienicznego: 21 czeruvca 2018

The date of issue of the ceńificate: 21st June 2018

ul. Gen, J. Kustronia 60
Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelledprzedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation, The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważnoŚć loses iis validity after 2023-06 -21 or in the casepo 2023-06-21 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production,

kierownik
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Kontakt W sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic ceńiiicate
Zakład BezPieczeństwa Zdrowotnego Środowiska tllZP-PZrł7 Depańment of E-nvirońental'ńealth and Safety NlpH_NlH

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warszawa, Chocimska 24, poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel, +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-34g, fax.. +48 22 54,21-287


