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Zaktad Higieny Srodowiska

ATEBT Hf OlENleZNl uwstoozztouzorc
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NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE
oRYGIN^Ł

Wyrób / product DEN BMVEN AKRYL Do KANAŁÓW wENwLAcYJNYcH

zawie|ąwy
/ containing:

Pfeznaąo|1y do
/ destinedl

żlMc. akry|o,/o. wodę' bioc-yd' |nn€ składn|*ł wg dokumenlacji ploduc€nta

g|osowania zgodnje z za|eceniami producenla do uszcfelniania połącfoń wgnly|acyjnych w
|echnice wentylacyjnei' k|imalyzacji' równjeż w przemyś|e spożywczym I larmaooutycznym

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom hjgienicznym pŻy spełnieniu nasĘpująclch warunków
/ is acceptab|e according to hygienic cńeda with the fo||owing conditions:

Na opaloweniu wy'obu na|eży um|eśdć etyk|e|ę w języtu pobkim zawiorehcą za].cenia dolyczące środkó'v
og|roźńośo| wg karty charakterystyki wyrobu. zgodnio f obowiq:ującymi prŹepisami praY,nymi. \|Jyroby p|z€chowywać
w m|ejs.r, niedostępnym d|a dz|eci. Pomieszczooio, po żasto6owaniu wyrobu, na|eŹy wietrzyć do zaoiku zapachu i po
|ym .z!5i9 fladaje się do użytkowanis. Wyroby p|z€chowywać w m|eiś(r| niedostępnym d|a dzł'd.

Atolt hlgl6n|c2ny nio dotyczy paramstńw technlcznych I wa|orów uąItkowych produHu
l Hyg|onlc cordficatg dogś not app|y to tschn|ca| paramotór3.nd uti|ity value ofthe p.oduct

Wytwórca / producer:
D.n Braven Sealant6 B-V.
4903 Rc oostorhout. Donańuśstrgat 11' Ho|andia
oraŹ .nn€ jednostki produkcyjng. m.jące siodfiby w inny.*| k|ajadl

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this ceńi'icate issued for
Oen Braven Easl Sp z o.o.
62-081 Przeżmi€rov/o'l^.lFogotowok'/PoEnenia
ul. Bukowsta 11 a

Ato3t moźo być zmieńiony lub !n|.w.żn|ony po Thc cońificate may be cor'bclod ol canca||sd
pr.6d3taw|on|u stosownych dowodów pżcz after appropdate motivadon. The coń|flcate
którąko|w|€k stonę. Niniei6zy atest tr.cl waźńo.ć |o!es it9 va|idity a't€r 202l {,l'{)5 or |n thg c6se
po 2021łl.06 |ub w przypadku zm|an w rccoptużo of changes in compositlon or |n tochno|ogy
a|bo wtechno|ogii wytważanie wyrobu. of p'oducton.

oata wydania atestu higienicznego; 6 kwietnia 2016

The date of issue of the ceńificate: 6th Apri|

Kierownik
za kładu H ig ieny srodoą,ł<a

20'|6 z ę' ńaaq 9rr.Ł..
dr Bożena rłogulska

Konlakt w sp.awiB niniejsz69o atoslu higlsnlcznogo / To contacl .egading this hygienic c6rlificab
zakład Higieny srcdostska N|zP.PzH / Dopańm8n| of Envionm€nLa| Hyg.en6 N|PH.N|H' o-mail sBk-zhk@pzh.gov.pl t6l. +rl8 22 5421-354, +482254-21-349,1d: +4A 22 5421-2A7
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