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NARODOWY lNSTYTUT ZDROW|A PUBLlCZNEGO PZH
- Państwowy lnstytut Badawczy

NAT|ONAL lNST|TUTE OF PUBLlC HEALTH NlH - National Research lnstitute
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
Department of Environmental Health and Safety

ATEST HIGlENICZNY B.BK.óoll1.00ó4.2022
HYGIENIC CERTIFICATE oRyGlNAŁ

NATIoNAL lNsTlTUTE oF PUBLlc HEALTH NlH - NAT|oNAL RESEARCH lNsTlTUTE

Wyrob / product: EKOSIL|CA
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ZawierĄący
/ containing:

Przeznaczony do
/ destined:

polimer akrylowo-styrenowy, wypełniacze, wodny roztwór krzemianu alkalicznego, wodę, pigment
i inne składniki wg dokumentacji producenta

stosowania jako farba wewnętrzna do wymalowań ścian i sufitów w pomieszczeniach
mieszkalnych, służby zdrowia, szpitali, obiektach branży farmaceutycznej, spożywczej i

gastronomicznej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

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

Na opakowaniu należy umieścic etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg
kańy charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Pomieszczenia, po zastosowaniu wyrobu, należy wietrzyó do zaniku zapachu przed
oddaniem ich do użytku. W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 201 9 (Dz. U. 2019.595 z29 marca 20'l 9) w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących
wyrobu.

Wytwórca / producer:
SEMPRE FARBY Sp. z o.o.

43-301 Bielsko-Biała
ul. Gen. Józefa Kustronia 60

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńificate issued for:

SEMPRE FARBY Sp. z o,o.
43-30,| Bielsko-Biała
ul. Gen. Józefa Kustronia 60

Atest może być zmieniony lub unieważniony po The ceńificate may be corrected or cancelled
przedstawieniu stosownych dowodów przez after appropriate motivation, The ceńificate
którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność loses its validity atEa027.04.08 or in the case
po 2027,04,08 lub w przypadku zmian w recepturze of changes in composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu. of production.
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Data wydania atestu higienicznego: 8 kwietnia 2022

Tire date of issue of the certificate: 8th April 2022
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dr hab. Jolanń So/ecka. prof - N|ZP PZH-PIB

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego lTo contact regarding this hygienic ceńificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NiZP PZH - PlB / Depańment of Environmental Health and Safety NlPH NlH - NRl

00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 l 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349


